
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย
รายงานความเห็นเก่ียวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน
แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)  
ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
จากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ
ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย  

 

- � - 

เรื่อง เลขที่ ส
นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

รายงานความเห็นเก่ียวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป.  ๓๗๔/

กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
วาระแห่งชาต”ิ 

ร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....          ๑๐๖๐/

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ  

๒๑๘๑/

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน 

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ๔๓๔/

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

๖๖๐/

ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษา
และสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออก

ของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
Japanese Grant Aid)  

๖๓๘/

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ  

๘๙๕/

ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ๑๖๑๒/

 

สารบัญ 
เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๑ 
  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๒ 
  

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๒ 

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๓ 
/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๔ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๕ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๕ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๖ 



 

 

การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา 
[ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรั
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี 
การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา 
[ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ๑.๖ เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ
ขออนุมัติหลักการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ 
การกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

- � -

การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา 
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหาร

ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....]  

๑๖๔๘/

การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา 
ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  

และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหาร

ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ]  

ว (ล) ๒๗๐๒

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

ขออนุมัติหลักการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  

๗๕๘/

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา

ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ครั้งท่ี ๒     ๘๖๙/

การกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา  ๑๑๖๙/

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)       ๒๐๐๙/

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๗ 

๒๗๐๒/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๘ 

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๘ 

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๙ 
/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๑๐ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๑๑ 

  

  
  



 

 

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 
 ๑.๑๒ เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัต
  ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
  ในท้องถ่ิน 
 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
  ป้องกันประเทศ 
 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
การขอความเห็นต่อร่างความตกลงด้านการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the French Republic)

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 

- � -

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง

เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า

พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล  

๗๒๔/

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่  ๖๖๒/

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ

พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
การขอความเห็นต่อร่างความตกลงด้านการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agreement on Defence 

between the Government of the Kingdom of Thailand and 
Government of the French Republic)  

๒๖๔๖/

พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ
เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี

  

  

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๑๒ 

  

  

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๑๔ 
  

  

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๑๔ 

  

  



 

 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใชเ้งิน
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ท่ีครบกําหนดในเดือนตุลาคม 
ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากชิ้นส่วนของรถท่ีใช้แล้ว
ท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. .... 
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงิน
และกิจการประกันภัย  
ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
(Development Policy Loan : DPL) 
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ท่ีดิน
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒  
ขออนุมัติหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก
โครงการ Market Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR)
Multi-Donor Trust Fund และขออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาท  
การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan : DPL)
การดําเนินโครงการพัฒนาเมือง 
การกู้เงินปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้า
โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕ 

- � - 

ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ๒๑๖๕/

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใชเ้งิน

ท่ีครบกําหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕      

๓๖๙/

ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากชิ้นส่วนของรถท่ีใช้แล้ว
  

๘๐๘/

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงิน ๗๑๓/

ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Development Policy Loan : DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

๖๔๙/

. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ท่ีดิน)  

๑๕๘๔/

มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนา ๑๖๐๕/

ขออนุมัติหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก
Market Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR) 

และขออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับ

๑๖๔๐/

การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Loan : DPL)  

๑๕๒๑/

๑๙๐๒/

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย          ๑๘๕๖/

ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖   ๒๒๘๐/

นโยบายสร้างรายได ้
นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้า
๒๕๕๕  

๓๗๘/

  

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๑๖ 

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๑๘ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๑๘ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๑๙ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๑๙ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๒๐ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๒๐ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๒๑ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๒๒ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๒๒ 
/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๒๓ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๒๓ 

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๒๔ 



 

 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 
กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔
การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง  
มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน
และการค้าชายแดน  
การอนุมัตินําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า
การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือ
  ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
  และบริการ 
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี 
พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ
ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
งานสัญญาท่ี ๔  
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ระยะท่ี ๒  
การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้าง
และข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก 
แบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid)
 

- � -

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
๒๕๕๔-๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕                  

๖๗๓/

การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา ๒๑๓๓/

มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  

๖๓๑/

ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๐๕๒/

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๒๖๗๔/

สรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน ๕๒๓/

การอนุมัตินําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า  ๒๐๓๑/

การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า ๒๐๙๑/

ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....    ๒๑๙๖/

นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า     
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  

๖๒๘/

พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการ
ช่วงบางซื่อ-รังสิต  

๑๑๔๔/

ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ-่บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) 

๘๒๕/

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๑๘๖๕/

การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้าง
และข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษ

ถนนวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันออก) ภายใต้ความช่วยเหลือ
Japanese Grant Aid)  

๑๓๓๑/

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๒๕ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๒๖ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๒๖ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๒๗ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๒๗ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๒๘ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๒๙ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๒๙ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๓๐ 
  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๓๑ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๓๒ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๓๓ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๓๔ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๓๕ 



 

 

แนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ
(นครพนม-คําม่วน) พ.ศ. ....  
ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เง ิน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง
และกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
รายละเอียดการปรับเพ่ิมวงเงินสัญญาท่ี 
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ขออนุมัติเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนิน
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 
ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับพ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ือกรมเจ้าท่า
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ
รวม ๔ ฉบับ  
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร์ เครื่องท่ี 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ 
ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการ ๑

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม  

- � -

แนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....     

๑๕๙๘/

ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๓ ๑๘๔๕/

ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เง ิน      
สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค 

ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
และกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

๒๑๐๑/

รายละเอียดการปรับเพ่ิมวงเงินสัญญาท่ี ๑ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
รังสิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

๒๕๐๒/

รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบ
ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-

รอบนอกกรุงเทพมหานคร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย           

๒๗๑๒/

ขออนุมัติเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนิน
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับพ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ือกรมเจ้าท่า
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด  

๒๗๑๕/

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๘๔๙/

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร์ เครื่องท่ี ๑-๓  ๑๖๒๘/

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
๙๓๗/

๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นท่ี ๔  ๒๒๒๔/

การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ ๑๔๘๖/

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๓๕ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๓๖ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๓๖ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๓๗ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๓๗ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๓๘ 

  

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๓๘ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๓๙ 
  

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๔๐ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๔๑ 

  

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๔๒ 



 

 

การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ 
หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถาน
ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
การกําหนดให้วันราํลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก 
Remembrance for Road Traffic Victims) 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
การเร่งรัดติดตามการดําเนินการเก่ียวกับการปลูกป่าและฟ้ืนฟูต้นน้ํา
การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
(ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 
ปี ๒๕๕๖  
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
  ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 	 - 

การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการ ๑๔๖๒/

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....             ๒๙๖๐/

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
๒๕๕๔  ๓๗๒/

ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการ 

ศ. ....  

๒๔๘๒/

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ  ๑๓๔๕/

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถาน
ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย  

๒๘๑๖/

นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๖  ๑๑๘๓/

การกําหนดให้วันราํลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสําคัญของชาต ิ                

๑๗๑๔/

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

การเร่งรัดติดตามการดําเนินการเก่ียวกับการปลูกป่าและฟ้ืนฟูต้นน้ํา  ๑๔๕๕/

การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี ๒๕๕๖  ๒๑๘๘/

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ๑๔๗๓/

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  ๓๐๙๔/

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๔๒ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๔๓ 
  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๔๔ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๔๕ 

  

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๔๕ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๔๖ 

  
/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๔๖ 
/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๔๗ 

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๔๘ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๔๘ 

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๔๘ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๔๙ 
  

  



 

 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
  ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย
และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ป)ี ประจําปีงบประมาณ พ

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐาน
  ขององค์ความรู ้
 ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
  ให้เพียงพอ 
 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน
 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
  เพ่ือนบ้าน 
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกัน
ผลิตปิโตรเลียม (Unitisation Agreement, UA) 
(MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 
การร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา 
ร่วมไทย-มาเลเซีย กับแหล่งสุริยา เซลาตัน 
ของประเทศมาเลเซีย  
 

- 
 -

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) 
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒๔๗๔/

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐาน

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ

มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกัน
Unitisation Agreement, UA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) สําหรับ
การร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A-18 ของพ้ืนท่ีพัฒนา

มาเลเซีย กับแหล่งสุริยา เซลาตัน (Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 

๗๔๗/

  

  

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๕๑ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๕๔ 



 

 

รายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม
โรคมาลาเรียระหว่างชายแดนไทย-เมียนมาร์ 
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง
การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ
และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ ครั้งท่ี 
ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่
บุคคลต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการ
ท่ีประสบอุทกภัย  
ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเยี่ยมชม
พ้ืนท่ีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ผลการประชุมคณะทํางานร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศอาเซียน 
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งท่ี ๑๒  
การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีศูนย์อาเซียน
เอกสารสําคัญท่ีจะมีการลงนามในระหว่างการ
อาเซียน-อินเดีย ครั้งท่ี ๔  
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 
ขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการฝึกซ้อม
บรรเทาภัยพิบัติในปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย

 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
  ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
ขอความเห็นชอบในการลงนามร่าง Memorandum of Association 
สํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC  
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งท่ี 

- � - 

รายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม
เมียนมาร์ ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย  

๘๕๘/

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพ่ือการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕       

๑๓๙๙/

การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทย
และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๑๔๓๖/

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ ครั้งท่ี ๖  ๑๓๕๕/

ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่
บุคคลต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการ

๑๕๕๔/

ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเยี่ยมชม
พ้ืนท่ีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  

๒๐๒๖/

กัมพูชา ครั้งท่ี ๓ (Joint Working Group : JWG-3) ๑๙๔๑/

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๓๒/

การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีศูนย์อาเซียน-จีน ณ กรุงปักก่ิง   ๑๕๖๑/

เอกสารสําคัญท่ีจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียว ๑๖๒๒/

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๑ และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง     ๑๒๙๙/

ขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการฝึกซ้อม
ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF) 

๒๐๐๓/

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

Memorandum of Association เพ่ือจัดตั้ง ๖๕๔/

ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งท่ี ๑๘  ๑๔๐๔/

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๕๔ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๕๕ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๕๕ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๕๗ 
/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๕๘ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๕๘ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๕๙ 
  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๖๐ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๖๑ 
/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๖๑ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๖๑ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๖๒ 

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๖๓ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๖๔ 



 

 

รายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป  
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย
การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ
การกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ํานอกชายฝั่ง
โซมาเลีย  
ผลการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 
การดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การนําเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) 
ทางธรรมชาต ิ 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
  กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  ที่มีบทบาทสําคัญของโลก
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน  
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ยูกันดา  
ผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
  พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
  ทาง วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
 ๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ
  ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
  ผลกระทบต่อประเทศ

- �� - 

รายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการ ๑๘๘๒/

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งสํานักงาน
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย  

๒๐๙๖/

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ
การกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ํานอกชายฝั่ง

๒๑๔๔/

ยุโรป ครั้งท่ี ๙  ๒๕๑๐/

การดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

๒๕๙๑/

KKFC) เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ๓๐๖๕/

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

๕๓๖/

ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ๒๐๒๒/

ผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี ๒๔๙๑/

ผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี ๒๘๑๒/

หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๒๖๒๘/

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ

วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๖๔ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๖๖ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๖๖ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๖๗ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๖๘ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๖๘ 

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๖๙ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๐ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๗๐ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๗๒ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๗๓ 

  

  



 

 

 ๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพ่ือประชาชน
 ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
  อาเซียนและอนุภูมิภาค
 ๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
  และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม 
ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ พ
การขออนุมัติก่อหนี ้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี ๑ เมษายน 
รายงานผลการดําเนินงานของระบบการประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ
ป ี๒๕๕๔  
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี 

- �� - 

ส่งเสริมการทูตเพ่ือประชาชน 
ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค 
ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๗๔๕/

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปี ๓๗๓/

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓ ฉบับ          ๔๕๙/

ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕  ๔๙๖/

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ๘๕๐/

ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ พ.ศ. ....  

๗๑๗/

การขออนุมัติก่อหนี ้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กําหนด     
ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติ

ว ๓/

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม       ๑๖๖๙/

การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
เมษายน ๒๕๕๕ (สํานักงานผู้แทนการค้าไทย)  

๑๕๐๗/

รายงานผลการดําเนินงานของระบบการประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. รอบ ๑๒ เดือน 

๑๒๐๔/

การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๖๐๐/

การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ๒๑๒๘/

โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  

๒๑๕๗/

  

  

  

  

  

  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๔ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๕ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๖ 
/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๖ 
/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๗ 
/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๘ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๗๙ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๗๙ 
/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๗๙ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๘๐ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๘๐ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๑ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๒ 



 

 

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ และ ๒ รวม ๙ จังหวัด  
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการ
ท่ีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับท่ี 
สําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ
การดําเนินการเก่ียวกับหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งท่ี 
มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ
และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขออนุมัติงบกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี 
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙  

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
        จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
        ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 

- �� - 

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  ๒๑๓๙/

รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ
 

๒๕๑๘/

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการ
ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

สําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง)  

๑๓๓๗/

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 
Annual Inspection Report : Fiscal Year 2012)  

๑๙๔๖/

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....  ๑๘๓๖/

การดําเนินการเก่ียวกับหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตร ี         ๒๓๗๗/

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๑๙๖๙/

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน  ว ๑๑/

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งท่ี ๑/๑๕๕๖ วันท่ี ๒๘ ๒๗๔๔/

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ๓๑๖๓/

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒๕๕๔ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๒๙๑๙/

ออนุมัติงบกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา  ๒๗๔๘/

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี ๒๖๔๙/

การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี ว ๒๓/

กฎหมายและการยุติธรรม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 

ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี ..  

๔๖๗/

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ๔๗๐/

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร 
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ 

ย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๒ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๘๓ 

/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] ๘๔ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๔ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๖ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๖ 
/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๖ 

/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] ๘๗ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๘๗ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๘๘ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๘๙ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๘๙ 
/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๙๐ 

/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] ๙๐ 
  

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๙๐ 

/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] ๙๐ 

  



 

 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
  การบริหารราชการท่ัวไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
 ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความเห็นเก่ียวกับรายงานฉบั
ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจรงิ
เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ส่วนท่ี ๑ บทนํา ข้อมูลเบื้องต้นของ คอป
และกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม คอป. 
  ๒. ส่วนท่ี ๒ สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการล
ค้นหาความจริงโดย คอป. ซึ่งมีความเห็นท่ีหลากหลายไม่มีข้อยุติ ประกอบกับยังมีอีกหลายหน่วยงานและองค์กรท่ีทําหน้าท่ีค้นหาความจริง
ตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมส
จึงเสนอว่าเห็นควรให้ประเด็นการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์เดือนเมษายน
กระบวนการยุติธรรม พร้อมท้ังมีความเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า ควรเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อมูลท่ีนําเสนอ ด้วยความมีเหตุ
มีผล มีสติ มีขันติร่วมกันสร้างบรรยากาศการรับฟังหรือโต้แย้งในขอบเขต โดยนําพยานหลักฐานมาช้ีแจงให้ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือ
นําไปสูค่วามเข้าใจ การยอมรับ ให้อภัย ใช้เป็นบทเรียนและก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่ความสามัคคีปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป
  ๓. ส่วนท่ี ๓ สาเหตุและรากเหง้าของปัญหา ในภาพรวม ปคอป
ข้อเสนอแนะ 
  ๔. ส่วนท่ี ๔ เหยื่อ และการเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อ ในภาพรวม ปคอป
ดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพ่ือให้ผู้
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอภาค เพ่ือนําไปสู่ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ของคนในชาติมาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งแล้ว โดยให้คณะอนุกรรมการ
และมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ได้แก่ การดําเนินการเยียวยาทางอาญาในคดีท่ีมีลักษณะเก่ียวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
การเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง โดยลําดับแ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับผู้เสียหายด้านชีวิตและร่างกายแล้ว รวมทั้งการดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยการจัดเวทีประชาเสวนา
หาทางออกประเทศไทย 
  ๕. ส่วนท่ี ๕ ข้อเสนอแนะ ในภาพรวม คอป
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และรายงานของสถาบัน
พระปกเกล้า ควรนําประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่การสานเสวนาในรูป 
ในหลักการให้ไปดําเนินการแล้ว เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง การยุติความขัดแย้ง และการสร้าง
ความปรองดองท่ียั่งยืนต่อไป รวมท้ังได้มีความเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ คอป
ข้อ ๕.๑๔ เป็นประเด็นสําคัญท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องควรได้มีการศึกษาทําความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
โดยคํานึงถึงบทบาท อํานาจหน้าท่ี ด้วยความเหมาะสมต่อไป

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป. 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความเห็นเก่ียวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจรงิ

เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
บทนํา ข้อมูลเบื้องต้นของ คอป. งบประมาณ บุคลากร ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

. มีข้อเสนอว่าเห็นควรรับทราบ 
สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ ในภาพรวม คอป. เห็นว่า ประเด็นท่ีระบุเป็นการตรวจสอบ

ซึ่งมีความเห็นท่ีหลากหลายไม่มีข้อยุติ ประกอบกับยังมีอีกหลายหน่วยงานและองค์กรท่ีทําหน้าท่ีค้นหาความจริง
ตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานอัยการสูงสุด
จึงเสนอว่าเห็นควรให้ประเด็นการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์เดือนเมษายน-
กระบวนการยุติธรรม พร้อมท้ังมีความเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า ควรเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อมูลท่ีนําเสนอ ด้วยความมีเหตุ

มีสติ มีขันติร่วมกันสร้างบรรยากาศการรับฟังหรือโต้แย้งในขอบเขต โดยนําพยานหลักฐานมาช้ีแจงให้ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือ
ความเข้าใจ การยอมรับ ให้อภัย ใช้เป็นบทเรียนและก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่ความสามัคคีปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป

ละรากเหง้าของปัญหา ในภาพรวม ปคอป. เห็นควรพิจารณาส่วนท่ี 

เหยื่อ และการเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อ ในภาพรวม ปคอป. เห็นว่า ประเด็นท่ีระบุ คอป
ดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหายอันเกิดจากความขัดแย้ง
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอภาค เพ่ือนําไปสู่ความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติมาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งแล้ว โดยให้คณะอนุกรรมการฯ คณะต่างๆ ทําหน้าที่ตามภารกิจ
และมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ได้แก่ การดําเนินการเยียวยาทางอาญาในคดีท่ีมีลักษณะเก่ียวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
การเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง โดยลําดับแ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับผู้เสียหายด้านชีวิตและร่างกายแล้ว รวมทั้งการดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยการจัดเวทีประชาเสวนา

อแนะ ในภาพรวม คอป. เห็นว่า ประเด็นที่ระบุในส่วนที่ ๓ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และรายงานของสถาบัน
พระปกเกล้า ควรนําประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่การสานเสวนาในรูป “ประชาเสวนา” ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการให้ไปดําเนินการแล้ว เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง การยุติความขัดแย้ง และการสร้าง
ความปรองดองท่ียั่งยืนต่อไป รวมท้ังได้มีความเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ คอป

เป็นประเด็นสําคัญท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องควรได้มีการศึกษาทําความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
โดยคํานึงถึงบทบาท อํานาจหน้าท่ี ด้วยความเหมาะสมต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

บสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓-กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจรงิ

งบประมาณ บุคลากร ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

เห็นว่า ประเด็นท่ีระบุเป็นการตรวจสอบ
ซึ่งมีความเห็นท่ีหลากหลายไม่มีข้อยุติ ประกอบกับยังมีอีกหลายหน่วยงานและองค์กรท่ีทําหน้าท่ีค้นหาความจริง

อบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานอัยการสูงสุด 
-พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นไปตาม

กระบวนการยุติธรรม พร้อมท้ังมีความเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า ควรเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อมูลท่ีนําเสนอ ด้วยความมีเหต ุ
มีสติ มีขันติร่วมกันสร้างบรรยากาศการรับฟังหรือโต้แย้งในขอบเขต โดยนําพยานหลักฐานมาช้ีแจงให้ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือ
ความเข้าใจ การยอมรับ ให้อภัย ใช้เป็นบทเรียนและก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่ความสามัคคีปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป 

เห็นควรพิจารณาส่วนท่ี ๓ ร่วมกับส่วนท่ี ๕ ซึ่งเป็น

เห็นว่า ประเด็นท่ีระบุ คอป. เสนอให้มีการพิจารณา
ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหายอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง

ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอภาค เพ่ือนําไปสู่ความปรองดอง
ฯ คณะต่างๆ ทําหน้าที่ตามภารกิจ 

และมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ได้แก่ การดําเนินการเยียวยาทางอาญาในคดีท่ีมีลักษณะเก่ียวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง 
การเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง โดยลําดับแรก 
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับผู้เสียหายด้านชีวิตและร่างกายแล้ว รวมทั้งการดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยการจัดเวทีประชาเสวนา

๓ และ ๕ สอดคล้องกับรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และรายงานของสถาบัน

มท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการให้ไปดําเนินการแล้ว เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง การยุติความขัดแย้ง และการสร้าง
ความปรองดองท่ียั่งยืนต่อไป รวมท้ังได้มีความเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ คอป. ในส่วนท่ี ๕ 

เป็นประเด็นสําคัญท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องควรได้มีการศึกษาทําความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ
อยู่ในร่างกาย และสมัครใจจะขอเข้ารับฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด โดยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดต้องดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นความผิด
ตรวจพิจารณา 
  ๒. ให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีเห็นควรตรวจสอบข้อมูลการส่งตัวผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดท่ีศาลพิจารณา
หรือการติดยาเสพติดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจพิจารณา และในกรณีท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมยังเป็นห่วงว่ากระบวนการดังกล่าว
อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีมิใช่เป็นผู้เสพยาเสพติดอย่างแท้จริง อาจเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ผู้ต้
กระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดท่ีถูกส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถร้องต่อศาลยุติธรรมได้ หากเห็นว่า
มีการกลั่นแกล้งหรือมีการกระทําอันละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 
ตรวจพิจารณาโดยด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
  ๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ
มีสาระสําคัญคือ 
   ๑.๑ ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ
   ๑.๒ กําหนดนิยามคําว่า 
   ๑.๓ กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
  ๒. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
มีสาระสําคัญคือ 
   ๒.๑ ยกเลิกประกาศสํานักน
ตามมาตรา ๑๖ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ
   ๒.๒ กําหนดนิยามคําว่า 
   ๒.๓ กําหนดข้อมูลท่ีใช้ประกอบการแสดงตนสําหรับลูกค้าท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
าชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือกําหนดให้บุคคลซึ่งผ่านการตรวจหรือทดสอบเบื้องต้นว่ามียาเสพติด

อยู่ในร่างกาย และสมัครใจจะขอเข้ารับฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด โดยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ติดต้องดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นความผิดอาญา ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีเห็นควรตรวจสอบข้อมูลการส่งตัวผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดท่ีศาลพิจารณา
หรือการติดยาเสพติดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจพิจารณา และในกรณีท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมยังเป็นห่วงว่ากระบวนการดังกล่าว
อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีมิใช่เป็นผู้เสพยาเสพติดอย่างแท้จริง อาจเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ผู้ต้
กระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดท่ีถูกส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถร้องต่อศาลยุติธรรมได้ หากเห็นว่า
มีการกลั่นแกล้งหรือมีการกระทําอันละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน

เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาโดยด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี ้

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ

ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ
กําหนดนิยามคําว่า “ลูกค้า” และ “บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย” 
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า

ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 

ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กําหนดนิยามคําว่า “ลูกค้า” และ “ผู้ท่ีทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” 
กําหนดข้อมูลท่ีใช้ประกอบการแสดงตนสําหรับลูกค้าท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาต”ิ 

. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติม
เพ่ือกําหนดให้บุคคลซึ่งผ่านการตรวจหรือทดสอบเบื้องต้นว่ามียาเสพติด

อยู่ในร่างกาย และสมัครใจจะขอเข้ารับฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด โดยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ติดต้องดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากฝ่าฝืน
อาญา ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีเห็นควรตรวจสอบข้อมูลการส่งตัวผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดท่ีศาลพิจารณามีคําสั่งให้ไปตรวจพิสูจน์การเสพ
หรือการติดยาเสพติดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจพิจารณา และในกรณีท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมยังเป็นห่วงว่ากระบวนการดังกล่าว
อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีมิใช่เป็นผู้เสพยาเสพติดอย่างแท้จริง อาจเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ผู้ต้องหาว่า
กระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดท่ีถูกส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถร้องต่อศาลยุติธรรมได้ หากเห็นว่า
มีการกลั่นแกล้งหรือมีการกระทําอันละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ฉบับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ....        

ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ 
” เป็นต้น 

กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

ายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

กําหนดข้อมูลท่ีใช้ประกอบการแสดงตนสําหรับลูกค้าท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
   ชลประทาน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษต
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ประโยชน์และเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
  ๑. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
   ๑.๑ ด้านการป้องกัน 
เช่น การพัฒนาโครงการแก้มลิง การก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา การก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง และการพัฒนาแหล่งน้ํา
นอกเขตชลประทาน เป็นต้น 
   ๑.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม 
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง การวางแผนจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูแล้ง การส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดทําข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง
รวมท้ังเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ําและรถบรรทุกน้ํา เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย
   ๑.๓ ด้านการเผชิญเหตุ 
การปรับแผนการระบายน้ําและปรับรอบเวรการใช้น้ํา การจัดชุ
เครื่องสูบน้ํา และรถบรรทุกน้ํา เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย
   ๑.๔ ด้านการฟ้ืนฟู 
ผู้ประสบภัย โดยใช้เงินงบกลาง หรือเงินทดรองราชกา
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
   ๒.๑ ด้านการป้องกัน 
และระยะยั่งยืนของรัฐบาล การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยท่ีใช้งบปกติของหน่วยงาน การขุดลอกกําจัดวัชพืช
ในคลองและแหล่งน้ําต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ํา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือน
และวางระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์นํ้าและเตือนภัยลุ่มน้ําต่างๆ
   ๒.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม 
พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม จัดทําข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่
จัดการน้ําหลาก แผนการจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูฝน แผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เป็นต้น 
   ๒.๓ ด้านการเผชิญเหตุ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น การปรับแผนการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา การส่งน้ําเข้าระบบชลประทานในพ้ืนท่ีการเกษตร การเสริมคันก้ันน้ํา
ในจุดต่างๆ เป็นต้น รวมท้ังจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ีประสบ
พ้ืนท่ีประสบภัย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่

มกราคม ๒๕๕๖  
แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ประโยชน์และเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี ้

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ด้านการป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

เช่น การพัฒนาโครงการแก้มลิง การก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา การก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง และการพัฒนาแหล่งน้ํา

ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย การจัดทําแผนการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง การวางแผนจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูแล้ง การส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดทําข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง/ฝนท้ิงช่วง การสํารองเมล็ดพันธ์ุพืช เสบี
รวมท้ังเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ําและรถบรรทุกน้ํา เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย 

ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการฝนหลวง
การปรับแผนการระบายน้ําและปรับรอบเวรการใช้น้ํา การจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ีประสบภัย การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ 
เครื่องสูบน้ํา และรถบรรทุกน้ํา เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย 

ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย โดยใช้เงินงบกลาง หรือเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

๒๕๔๖ รวมท้ังให้การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ด้านการป้องกัน (Prevention) โครงการท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัติ
และระยะยั่งยืนของรัฐบาล การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยท่ีใช้งบปกติของหน่วยงาน การขุดลอกกําจัดวัชพืช
ในคลองและแหล่งน้ําต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ํา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือน
และวางระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์นํ้าและเตือนภัยลุ่มน้ําต่างๆ 

ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดทําข้อมูล
พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม จัดทําข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่
จัดการน้ําหลาก แผนการจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูฝน แผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ํา
ภัย เช่น การปรับแผนการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา การส่งน้ําเข้าระบบชลประทานในพ้ืนท่ีการเกษตร การเสริมคันก้ันน้ํา

ในจุดต่างๆ เป็นต้น รวมท้ังจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ีประสบภัย ให้การสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา เพ่ือช่วยเหลือ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที ่

ร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ประโยชน์และเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 

ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
เช่น การพัฒนาโครงการแก้มลิง การก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา การก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง และการพัฒนาแหล่งน้ํา

รจัดทําแผนการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง การวางแผนจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูแล้ง การส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง 

ฝนท้ิงช่วง การสํารองเมล็ดพันธ์ุพืช เสบยีงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ยา 

ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการฝนหลวง 
ดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ีประสบภัย การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ 

ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

โครงการท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัตกิารบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
และระยะยั่งยืนของรัฐบาล การพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยท่ีใช้งบปกติของหน่วยงาน การขุดลอกกําจัดวัชพืช
ในคลองและแหล่งน้ําต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ํา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย 

ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดทําข้อมูล
พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม จัดทําข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น แผนการบริหาร
จัดการน้ําหลาก แผนการจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูฝน แผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Food Emergency) 

ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ํา
ภัย เช่น การปรับแผนการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา การส่งน้ําเข้าระบบชลประทานในพ้ืนท่ีการเกษตร การเสริมคันก้ันน้ํา

นยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา เพ่ือช่วยเหลือ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

   ๒.๔ ด้านการฟ้ืนฟู 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ การจัดเตรียมโครงการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร เช่น การช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกร
ท่ีประสบอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิ
  ๓. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด
   ๓.๑ ด้านการป้องกัน 
ความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการจัดการศัตรู
   ๓.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม 
ศัตรูพืชในทุกระดับ เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช และให้คําแนะนําทางวิชาการแก่เกษตรกร
   ๓.๓ ด้านการเผชิญเหตุ 
ของศัตรูพืช และการจํากัดพ้ืนท่ีระบาดของศัตรูพืช
   ๓.๔ ด้านการฟ้ืนฟู 
ผู้ประสบภัย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
 ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
  ๑. รับทราบรายงานสถ
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   ๑.๑ การจัดสรร/
๑๑๙,๖๓๕.๐๖๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน 
ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๘๑.๖๒๑๘ 
ณ วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๐๗
   ๑.๒ ผลการดําเนินงาน มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ 
มีจํานวน ๑๓ กระทรวง ต่ํากว่าร้อยละ 
๕๖ จังหวัด ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน 
   ๑.๓ การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินท่ีส่งคืน ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลางฯ ในระบบ
จํานวน ๒๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินท่ีจะนําไปใช้จ่ายได้ท้ังสิ้น จํานวน 
โครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินส่งคืนท้ังสิ้น 
๐.๑๕๓๗ ล้านบาท 
   ๑.๔ ส่วนราชการฯ แจ้งส่งคืนง
(เพ่ิมเติม) จํานวน ๖ หน่วยงาน วงเงินรวม 
และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว
  ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ท่ียังไม่ดําเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในโครงการ/รายการท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 
การจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงบประมาณตามข้ันตอน โดยให้ดําเนินการเสนอขอขยายระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยใช้เงินงบกลาง หรือเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ การจัดเตรียมโครงการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร เช่น การช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกร
ท่ีประสบอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร รวมถึงการซ่อมแซมฟ้ืนฟูแหล่งน้ําและระบบชลประทาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด 
ด้านการป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช การสร้าง

ความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการจัดการศัตรพืูช และการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ดําเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาด

ศัตรูพืชในทุกระดับ เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช และให้คําแนะนําทางวิชาการแก่เกษตรกร
านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การตัดวงจรแพร่ระบาด

ของศัตรูพืช และการจํากัดพ้ืนท่ีระบาดของศัตรูพืช 
ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน

จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี ้

รับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู 
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)  

/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเอง สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน 
ล้านบาท ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๔,๕๓๗.๗๐๑๔ 

๖๒๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ และผลการเบิกจ่ายจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐๗,๓๐๙.๖๑๔๐ ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ ๘๙.๗๐ จากยอดจัดสรรสุทธิ

ผลการดําเนินงาน มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ 
กระทรวง ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๕ กระทรวง และมิติจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ 

จํานวน ๑๙ จังหวัด 
การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินท่ีส่งคืน ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรายจ่าย
งบกลางฯ ในระบบ GFMIS เป็นเงิน ๖,๐๑๐.๔๕๐๓ ล้านบาท และวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรรอีก

ล้านบาท รวมเป็นเงินท่ีจะนําไปใช้จ่ายได้ท้ังสิ้น จํานวน ๖,๒๗๐.๓๙๐๓ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
โครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินส่งคืนท้ังสิ้น ๖,๒๗๐.๒๓๖๖ ล้านบาท คงเหลือวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมได้เพียง 

ส่วนราชการฯ แจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หน่วยงาน วงเงินรวม ๑๖๑.๗๐๙๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว 
วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ท่ียังไม่ดําเนินการขอรับ
รายการท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๔ โครงการ/รายการ วงเงินรวม ๒๖๒.๙๓๗๐ 

การจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงบประมาณตามข้ันตอน โดยให้ดําเนินการเสนอขอขยายระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยใช้เงินงบกลาง หรือเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ การจัดเตรียมโครงการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร เช่น การช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกร

กสถาบันเกษตรกร รวมถึงการซ่อมแซมฟ้ืนฟูแหล่งน้ําและระบบชลประทาน 

ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช การสร้าง
พืช และการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

ดําเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาด
ศัตรูพืชในทุกระดับ เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช และให้คําแนะนําทางวิชาการแก่เกษตรกร 

ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การตัดวงจรแพร่ระบาด

ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน

านะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู 

ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเอง สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน 
๗๐๑๔ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี ๑๒ 

และผลการเบิกจ่ายจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
จากยอดจัดสรรสุทธิ 

ผลการดําเนินงาน มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 
กระทรวง และมิติจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน 

การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินท่ีส่งคืน ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ล้านบาท และวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรรอีก 

ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ล้านบาท คงเหลือวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมได้เพียง 

๒๕๕๕ งบกลางฯ อย่างเป็นทางการ 
ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/งานดําเนินการเอง 

วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ท่ียังไม่ดําเนินการขอรับ

๙๓๗๐ ล้านบาท เร่งรัดการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงบประมาณตามข้ันตอน โดยให้ดําเนินการเสนอขอขยายระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
ท่ีไม่สามารถดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหากยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการต่อ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาขยายระยะเ
  ๓. ให้สํานักงบประมาณดําเนินการตามข้ันตอนเงินประจํางวดท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
แจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
๑๖๑.๗๐๙๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว เพ่ือกําหนดไว้ในงบกลาง รายการเดิม
สําหรับรองรับโครงการ/รายการอ่ืนๆ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐยังมีความจําเป็นและเร่งด่วนในการเสนอ
ขอรับการจัดสรรตามข้ันตอนต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างก่อสร้า
 โครงการป้องกันอุทกภัย  ในฝ่ังตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธ
 จากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid)
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าป่าสั
Side of the Pasak River in Ayutthaya) 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับการกําหนดให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อ 
และข้อ ๑๘ ของร่างสัญญาจ้าง เป็นข้อกําหนดขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
Agency : JICA) ในการขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เป
ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าสําหรับโครงการฯ กรณีน้ีจึงถือเป็นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
อาจพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ และข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน
หลังจากได้มีการทําสัญญาแล้ว คือ เรื่องของการบริหารสัญญาและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ กระทรวงเกษตรและส
ควรจัดให้มีหน่วยงานหรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้อง
ตามสัญญา และเมื่อพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบ เพ่ือเป็นการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาและระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึน และในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการต้องคัดเลือก
อนุญาโตตุลาการท่ีมีความเป็นกลางและเป็นอิสระมีความรอบรู้และเช่ียวชาญในสัญญาภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ื

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่ีให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ื
ท่ีไม่สามารถดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และหากยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการต่อ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ/รายการท่ีเก่ียวข้องเป็นรายกรณี

ให้สํานักงบประมาณดําเนินการตามข้ันตอนเงินประจํางวดท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
แจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลางฯ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย จํานวน 

ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว เพ่ือกําหนดไว้ในงบกลาง รายการเดิม
รายการอ่ืนๆ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐยังมีความจําเป็นและเร่งด่วนในการเสนอ

มกราคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างก่อสร้า
โครงการป้องกันอุทกภัย  ในฝ่ังตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า

Japanese Grant Aid) 

อนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าป่าสกั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Flood Prevention Project of East 
Side of the Pasak River in Ayutthaya) ก่อนการลงนาม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อ ๑๒ ของร่างข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

ของร่างสัญญาจ้าง เป็นข้อกําหนดขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation
ในการขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่ง JICA มีอํานาจท่ีจะกระทําได้ตามข้อ 

ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าสําหรับโครงการฯ กรณีน้ีจึงถือเป็นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้
กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน

อาจพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ และข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน
หลังจากได้มีการทําสัญญาแล้ว คือ เรื่องของการบริหารสัญญาและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ กระทรวงเกษตรและส
ควรจัดให้มีหน่วยงานหรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้อง
ตามสัญญา และเมื่อพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบ เพ่ือเป็นการดําเนินการ

ทท่ีอาจเกิดข้ึน และในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการต้องคัดเลือก
อนุญาโตตุลาการท่ีมีความเป็นกลางและเป็นอิสระมีความรอบรู้และเช่ียวชาญในสัญญาภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

มกราคม ๒๕๕๖  
ติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ื

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

ท่ีให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
งบกลางฯ ได้ทันภายในวันท่ี ๑๖ 

และหากยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการต่อ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอ
รายการท่ีเก่ียวข้องเป็นรายกรณ ี

ให้สํานักงบประมาณดําเนินการตามข้ันตอนเงินประจํางวดท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
งบกลางฯ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย จํานวน ๖ หน่วยงาน วงเงินรวม 

ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว เพ่ือกําหนดไว้ในงบกลาง รายการเดิม 
รายการอ่ืนๆ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐยังมีความจําเป็นและเร่งด่วนในการเสนอ

ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างก่อสร้าง
ยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า

อนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้าง
Flood Prevention Project of East 

ก่อนการลงนาม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ของร่างข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
Japan International Cooperation 

มีอํานาจท่ีจะกระทําได้ตามข้อ ๕ ของความตกลง
ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าสําหรับโครงการฯ กรณีน้ีจึงถือเป็นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) ท่ีคณะรัฐมนตรี
อาจพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ และข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน
หลังจากได้มีการทําสัญญาแล้ว คือ เรื่องของการบริหารสัญญาและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ควรจัดให้มีหน่วยงานหรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้อง
ตามสัญญา และเมื่อพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบ เพ่ือเป็นการดําเนินการ

ทท่ีอาจเกิดข้ึน และในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการต้องคัดเลือก
อนุญาโตตุลาการท่ีมีความเป็นกลางและเป็นอิสระมีความรอบรู้และเช่ียวชาญในสัญญาภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา 
ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ 

๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 
และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหาร



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

จัดการทรัพยากรน้ํา แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติ โครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ ซึ่งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๑๐
ค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ เรือสํารวจท้องน้ํา แบบ CATAMRAN 
๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ช่วยการเดินเรือ
และอุปกรณ์สํารวจท้องน้ําและตลิ่ง ๑ 
  ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ รวมท้ังให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
และภาคีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้การใช้จ่าย
และสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศได้ในหลายมิติ ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย กรณีค่าใช้จ่ายตามแผนจั
ของกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. สรุปแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทก
   ๑.๑ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของแผนและซักซ้อมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย กรอบวงเงินตามแผน 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินแล้ว จํานวน 
   ๑.๒ ด้านการสร้างระบบคลังเครื่องมือและอุปกรณ์ กรอบวงเงินตามแผน 
อนุมัติกรอบวงเงินแล้ว จํานวน ๔๓๕.
   ๑.๓ ด้านการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีนํ้าท่วมขัง กรอบวงเงินตามแผน 
  ๒. สรุปค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ีในระยะเร่งด่วน 
เฉพาะหน้าของ Depot) 
   ๒.๑ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการบัญชาการ 
(Incident Command System : ICS
เสี่ยง เพ่ือให้สามารถอยู่กับสภาพน้ําท่วม กรอบวงเงิน 
   ๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ได้แก่ โครงการคลังเครื่องมือสํา
บรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ําไฮดรอริก ขนาด 
จํานวน ๒๔ เครื่อง กรอบวงเงิน ๒๑๖
   ๒.๓ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือ ได้แก่ โครงการเครื่องมือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย เครื่องผลักดันน้ํา
ขนาด ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร จํานวน ๘๔ 
ขนาด ๒๕ ตัน จํานวน ๒ คัน กรอบวงเงิ
   ๒.๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้แก่ ตะแกรงกันขยะเครื่องสูบน้ํา 
จํานวน ๑๒๐ เครื่อง กรอบวงเงิน ๑๐๓
๑๒๐ เครื่อง กรอบวงเงิน ๘๙.๖๖๙๐ 
จํานวน ๔๑ แห่ง กรอบวงเงิน ๕๖.๒๐๗๐ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

จัดการทรัพยากรน้ํา แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติ โครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ ซึ่งได้รับ
๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ประกอบด้วย งบดําเนินงาน จํานวน ๙๑
บาท) จากงบดําเนินงาน จํานวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ

CATAMRAN พร้อมแพขนานยนต์ (BOAT HOUSE) เครื่องยนต์และอุปกรณ์ 
บาท อุปกรณ์ช่วยการเดินเรือ-อุปกรณ์สื่อสารและยานสํารวจควบคุมระยะไกลไร้คนขับ ๑ 

๑ ชุด เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ รวมท้ังให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) เผยแพร่ข้อมูลท่ีสํารวจได้ให้แก่หน่วยงาน
และภาคีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้การใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศได้ในหลายมิติ ไปพิจารณาดําเนินการ

มกราคม ๒๕๕๖  
ช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย กรณีค่าใช้จ่ายตามแผนจดัตั้งเครื่องผลักดันน้ําและเครื่องสูบน้ํา
ของกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

สรุปแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของแผนและซักซ้อมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย กรอบวงเงินตามแผน 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินแล้ว จํานวน ๗๓.๓๖๕ ล้านบาท 
ด้านการสร้างระบบคลังเครื่องมือและอุปกรณ์ กรอบวงเงินตามแผน ๒,๙๐๕

.๗๔ ล้านบาท 
ด้านการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีนํ้าท่วมขัง กรอบวงเงินตามแผน 

สรุปค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ีในระยะเร่งด่วน (อัตราข้ันต่ําท่ีควรมีในการแก้ไขปัญหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการบัญชาการ 
Incident Command System : ICS) กรอบวงเงิน ๕๓.๘๑๒๐ ล้านบาท การศึกษาและอบรมตามวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
เสี่ยง เพ่ือให้สามารถอยู่กับสภาพน้ําท่วม กรอบวงเงิน ๑๙.๕๕๓๐ ล้านบาท 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ได้แก่ โครงการคลังเครื่องมือสํา
นท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ําไฮดรอริก ขนาด 
๑๖.๐๐๐๐ ล้านบาท 

กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือ ได้แก่ โครงการเครื่องมือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย เครื่องผลักดันน้ํา
๘๔ เครื่อง กรอบวงเงิน ๑๖๖.๗๔๐๐ ล้านบาท และจัดหารถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมเครน 

คัน กรอบวงเงิน ๑๑.๐๐๐๐ ล้านบาท 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้แก่ ตะแกรงกันขยะเครื่องสูบน้ํา 

๑๐๓.๖๐๐๐ ล้านบาท ตะแกรงกันขยะเครื่องสูบน้ํา (ฝั่งตะวันออกแม่น้ําเจ้าพระยา
๖๖๙๐ ล้านบาท และการติดตั้งแพลูกบวบสําหรับเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี 

๒๐๗๐ ล้านบาท 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

จัดการทรัพยากรน้ํา แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติ โครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ ซึ่งได้รับ
๙๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบลงทุน 

บาท ไปเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ 
เครื่องยนต์และอุปกรณ์ ๑ ลํา เป็นเงิน 

๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
บาท ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ

เผยแพร่ข้อมูลท่ีสํารวจได้ให้แก่หน่วยงาน
งบประมาณในการลงทุนของภาครัฐก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

และสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศได้ในหลายมิติ ไปพิจารณาดําเนินการ

ช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

ดตั้งเครื่องผลักดันน้ําและเครื่องสูบน้ํา
ของกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของแผนและซักซ้อมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย กรอบวงเงินตามแผน ๑๘๔.๓๖๕ ล้านบาท 

๙๐๕.๒๑๖ ล้านบาท คณะรัฐมนตรี

ด้านการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีนํ้าท่วมขัง กรอบวงเงินตามแผน ๗๑.๕ ล้านบาท 
อัตราข้ันต่ําท่ีควรมีในการแก้ไขปัญหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการบัญชาการ 
ล้านบาท การศึกษาและอบรมตามวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ได้แก่ โครงการคลังเครื่องมือสําหรับ
นท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ําไฮดรอริก ขนาด ๓๐ นิ้ว พร้อมรถบรรทุก 

กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือ ได้แก่ โครงการเครื่องมือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย เครื่องผลักดันน้ํา 
ล้านบาท และจัดหารถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมเครน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้แก่ ตะแกรงกันขยะเครื่องสูบน้ํา (ฝั่งตะวันตกแม่นํ้าเจ้าพระยา) 
ฝั่งตะวันออกแม่น้ําเจ้าพระยา) จํานวน 

ล้านบาท และการติดตั้งแพลูกบวบสําหรับเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี (ความยาวรวม ๑,๖๐๑ เมตร) 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา 
 การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
 เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
 เงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจั
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคําในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการ
วางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
  ๒. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) 
เจ้าของโครงการ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
  ๓. เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ ตามท่ี กบอ
  ๔. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
รวม ๒ ฉบับ ตามท่ี กบอ. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก
อุทกภัย ควรมอบหมายให้ส่วนราชการระดับกรมท่ีมีภารกิจหน้าท่ีความรั
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของ กบอ
แก้ไขความในร่างระเบียบฯ จาก “...ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ เรี
เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สบอช.” เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
“(๓) ทําหน้าท่ีเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ํา...
เป็น “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” และคํา
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
  ๕. สําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการดําเนินงานของ สบอช
นายกรัฐมนตรี รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการดําเนิ
ท่ีจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อมีการโอนการดําเนินการไปเป็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว
ให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตา
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา [ร่างระเบียบสํา
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
เงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจดัการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....]

เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคําในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการ
วางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก “จัดหาเงินกู้” เป็น “

เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ [เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการ
.) ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕] ท่ีเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนราชการ

งโครงการ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ 
เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ ตามท่ี กบอ
เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 

และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 

เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ.ร. เก่ียวกับส่วนราชการท่ีจะดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ควรมอบหมายให้ส่วนราชการระดับกรมท่ีมีภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวข้องโดยตรงกับเนื้องานเป็นผู้ดําเนินการ
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของ กบอ. ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

...ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ เรี
เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี...” เป็น “...ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี...” และแก้ไขความข้อ 
เป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ํา...” เป็น “(๓) ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ

...” รวมท้ังแก้ไขถ้อยคําทุกแห่งของร่างประกาศฯ จากคําว่า 
และคําว่า “หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการ” เป็น “หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได ้
สําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการดําเนินงานของ สบอช. ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
ท่ีจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อมีการโอนการดําเนินการไปเป็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว
ให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
และร่างประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
. ....] 

เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคําในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการ
“จัดสรรเงินกู้” ตามท่ีเลขาธิการ

เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการ
ท่ีเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนราชการ

เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ ตามท่ี กบอ. เสนอ 
เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) 

และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
เก่ียวกับส่วนราชการท่ีจะดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําการป้องกันและแก้ไขปัญหา

บผิดชอบเก่ียวข้องโดยตรงกับเนื้องานเป็นผู้ดําเนินการ
ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สบอช.” 
ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

และแก้ไขความข้อ ๑๒ (๓) จากเดิม 
ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ

รวมท้ังแก้ไขถ้อยคําทุกแห่งของร่างประกาศฯ จากคําว่า “ส่วนราชการเจ้าของโครงการ” 
หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ” 

ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านสํานักเลขาธิการ
นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 

ท่ีจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อมีการโอนการดําเนินการไปเป็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว 
มความเห็นของสํานักงบประมาณ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา 
 การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  แห่งชาติ 
 เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
 เงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบร่างระเบียบแล
และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี ้
   ๑.๑ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี 
   ๑.๒ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
   ๑.๓ ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการว
  ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยแห่งชาติเพ่ือให้ทราบวงเงินการก่อหนี้ผูกพัน และให้กระทรวงการคลังดําเนินการก่อหนี้ผูกพันต่

 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 

๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
       และนานาประเทศ

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ขออนุมัติหลักการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ
 เพ่ือนบ้านและนานาประเทศ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอเพ่ิมเติมว่า การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการฝึก
และศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน กิจกรรมการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือประชาชนและการ
ในภารกิจทางทหารเท่านั้น 
  ๒. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นชอบในหลักการของแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ โดยการสนับสนุนกําลังพล
ให้แก่กองทัพประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ ในภารกิจทางทหาร ในวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 
สําหรับกิจกรรมส่งเสริมการฝึกและศึกษาท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนายทหารนักเรียนต่างชาติ จํานวน 
เนื่องจากขณะนี้ล่วงเลยระยะเวลาการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรทางทหารของกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ
ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา [ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
เงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ]

เห็นชอบร่างระเบียบและร่างประกาศ รวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหาร
ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
ให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ํา

และอุทกภัยแห่งชาติเพ่ือให้ทราบวงเงินการก่อหนี้ผูกพัน และให้กระทรวงการคลังดําเนินการก่อหนี้ผูกพันต่

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
นานาประเทศ 

มกราคม ๒๕๕๖  
กการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ

เพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอเพ่ิมเติมว่า การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานการดําเนินกิจกรรม
มร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการฝึก

และศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน กิจกรรมการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือประชาชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการดําเนินกิจกรรม

อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นชอบในหลักการของแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ โดยการสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงงบประมาณ
ให้แก่กองทัพประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ ในภารกิจทางทหาร ในวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 
สําหรับกิจกรรมส่งเสริมการฝึกและศึกษาท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนายทหารนักเรียนต่างชาติ จํานวน 

ณะนี้ล่วงเลยระยะเวลาการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรทางทหารของกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ
๒๕๕๖ กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรทุนการฝึกและศึกษาให้นายทหารนักเรียนต่างชาติ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
กาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
. .... ] 

ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหาร

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

างระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ํา

และอุทกภัยแห่งชาติเพ่ือให้ทราบวงเงินการก่อหนี้ผูกพัน และให้กระทรวงการคลังดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตอ่ไป 

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  

กการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ

รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอเพ่ิมเติมว่า การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานการดําเนินกิจกรรม
มร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการฝึก

และศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน กิจกรรมการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการดําเนินกิจกรรม

อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นชอบในหลักการของแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์
และยุทโธปกรณ์ รวมถึงงบประมาณ

ให้แก่กองทัพประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ ในภารกิจทางทหาร ในวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับกิจกรรมส่งเสริมการฝึกและศึกษาท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนายทหารนักเรียนต่างชาติ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น 

ณะนี้ล่วงเลยระยะเวลาการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรทางทหารของกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรทุนการฝึกและศึกษาให้นายทหารนักเรียนต่างชาติ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

จํานวน ๑๙ ทุน แล้ว ท้ังนี้ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทํารายละเ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาดําเนินการในลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรง และหากกระทรวงกลาโหมมีความจํา
แผนงานดังกล่าวต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป
  ๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เกี่ยวกั
และคมนาคมระหว่างประเทศ เห็นควรให้มีการประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือบูรณาการการดําเนินนโยบายและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
รวมท้ังเห็นควรเพ่ิมความสําคัญเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันท่ีครบทุกมิติ
มากข้ึน สําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอบนพ้ืนฐานความจริงใจต่อกัน เพ่ือยุติหรือลดความขัดแย้ง ลดความหวาดระแวงท่ีอาจเกิดข้ึน และสร้าง
ความไว้เนื้อเช่ือใจกันร่วมมือในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และควรให้หน่วยงานระดับรองลงมา
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทําแผนงานการดําเนิ
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก
   ภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
   ๑.๑ การขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๓ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
ในการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
   ๑.๒ แนวทางการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ 
ให้แก่ร้านถูกใจสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน การใช้งบประมาณอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินโครงการฯ ได้แก่ 
    ๑.๒.๑ จัดหาสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพตรงกับความต้องการของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน โดยราคาจําหน่าย
ต่ํากว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
    ๑.๒.๒ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ จากผู้ผลิต
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
    ๑.๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการฯ ในการจัดเตรียมสินค้าของผู้ผลิต
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และการกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และปริมาณสินค้าตามความต้องการเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    ๑.๒.๔ ปรับลดหรือยกเลิกเงินอุดหนุนให้แก่ร้านถูกใจ โดยเพ่ิมส่วนเหลื่อมการตลาดให้แก่ร้านถูกใจ 
เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
    ๑.๒.๕ ประเมินผลร้านถูกใจและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ทุน แล้ว ท้ังนี้ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
มาดําเนินการในลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรง และหากกระทรวงกลาโหมมีความจํา
แผนงานดังกล่าวต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป

ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้า
และคมนาคมระหว่างประเทศ เห็นควรให้มีการประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือบูรณาการการดําเนินนโยบายและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
รวมท้ังเห็นควรเพ่ิมความสําคัญเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันท่ีครบทุกมิติ
มากข้ึน สําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศต้องกระทํา

และสม่ําเสมอบนพ้ืนฐานความจริงใจต่อกัน เพ่ือยุติหรือลดความขัดแย้ง ลดความหวาดระแวงท่ีอาจเกิดข้ึน และสร้าง
ความไว้เนื้อเช่ือใจกันร่วมมือในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และควรให้หน่วยงานระดับรองลงมา
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทําแผนงานการดําเนนิกิจกรรมด้วย ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

มกราคม ๒๕๕๖  
ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" คร้ังท่ี ๒ 

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้
การขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่งจะสิ้นสุด

๓ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้เงินงบ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย 

แนวทางการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ในระยะต่อไป โดยการเสริ
ให้แก่ร้านถูกใจสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน การใช้งบประมาณอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดหาสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพตรงกับความต้องการของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน โดยราคาจําหน่าย
๒๐ 

ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ จากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการฯ ในการจัดเตรียมสินค้าของผู้ผลิต
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และการกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และปริมาณสินค้าตามความต้องการเพ่ือให้มี

ปรับลดหรือยกเลิกเงินอุดหนุนให้แก่ร้านถูกใจ โดยเพ่ิมส่วนเหลื่อมการตลาดให้แก่ร้านถูกใจ 

ประเมินผลร้านถูกใจและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

อียดค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
มาดําเนินการในลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรง และหากกระทรวงกลาโหมมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
แผนงานดังกล่าวต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 

ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
บกิจกรรมในการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้า

และคมนาคมระหว่างประเทศ เห็นควรให้มีการประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือบูรณาการการดําเนินนโยบายและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
รวมท้ังเห็นควรเพ่ิมความสําคัญเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันท่ีครบทุกมิติ
มากข้ึน สําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศต้องกระทํา

และสม่ําเสมอบนพ้ืนฐานความจริงใจต่อกัน เพ่ือยุติหรือลดความขัดแย้ง ลดความหวาดระแวงท่ีอาจเกิดข้ึน และสร้าง
ความไว้เนื้อเช่ือใจกันร่วมมือในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และควรให้หน่วยงานระดับรองลงมา

นกิจกรรมด้วย ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก 

จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่งจะสิ้นสุด
โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือจากวงเงิน
เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในระยะต่อไป โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ร้านถูกใจสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน การใช้งบประมาณอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดหาสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพตรงกับความต้องการของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน โดยราคาจําหน่าย

ผู้จําหน่ายสินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการฯ ในการจัดเตรียมสินค้าของผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้า
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และการกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และปริมาณสินค้าตามความต้องการเพ่ือให้มี

ปรับลดหรือยกเลิกเงินอุดหนุนให้แก่ร้านถูกใจ โดยเพ่ิมส่วนเหลื่อมการตลาดให้แก่ร้านถูกใจ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ กรณีขอรั
ในการดําเนินโครงการฯ จากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า หากผู้ผลิต
สินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแล้ว ควรปรับวิธีการจัดเตรียมสินค้าที่มีแหล่งผลิ
แทนการจัดเตรียมจากส่วนกลาง โดยเฉพาะข้าวสาร ข้าวเหนียว เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่งและความล่าช้าในการจัดส่ง
สินค้าให้กับร้านค้าถูกใจในแต่ละพ้ืนท่ี ส่วนปัญหาระบบการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าล่าช้า รวมถึงผู้ผลิต
ผลติและจัดส่งสินค้าได้ตรงตามความต้องการและระยะเวลาท่ีกําหนด ควรเร่งพัฒนาระบบการสั่งซื้อให้รวดเร็ว โดยอาจเพ่ิมระยะเวลา
หรือจํานวนรอบการสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนในแต่ละสัปดาห์ และจัดระบบการกระจายสินค้าในภูมิภาค และสํารวจความต้องการสินค้า
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี นอกจากนี้ 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของร้านถูกใจ รวมถึงการกําหนดแนวทางการช่วยเหลือในการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนท่ีมีประสิทธิผลในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
  ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดการเครือข่ายขนส่งและการกระจายสินค้า เพ่ือให้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระงบประมาณ และสามารถจัดจําหน่ายสิ
ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรมต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรั
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการกํากับดูแล
   ๑.๑ ด้านราคาสินค้า ตรึงหรือชะลอการปรับราคาสินค้า โดยการกํากับดูแลราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าสูงข้ึนเพ่ือเอาเปรียบผู้บริโภค ได้แก่
    ๑.๑.๑ การดูแลราคาสินค้า ณ โรงงาน 
ท่ีต้องใช้วัตถุดิบนําเข้า กลุ่มท่ี ๒ สินค้าท่ีใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก กลุ่มท่ี 
กลุ่มท่ี ๔ หมวดอาหารสด ซึ่งหากจําเป็นต้องปรับราคาจะพิจารณาให้ปรับราคาตามภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง สําหรับหมวดอาหารสด
เนื่องจากราคาข้ึนลงตามฤดูกาล จะมีการตรวจสอบราคาและเข้มงวดในการปิดป้ายราคา รวมท้ังการประก
    ๑.๑.๒ การดูแลราคาจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายและผู้ค้าส่ง 
การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคา ณ โรงงาน 
    ๑.๑.๓ การดูแลราคาจําหน่ายปลีก 
โดยกําหนดสินค้าท่ีต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 
เป็นประจําทุกสัปดาห์ Priority Watch List (PWL) 
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และ Sensitive List (SL) 
   ๑.๒ ด้านปริมาณ ดูแลให้สินค้าเพียงพอกับความต้องการไม่มีการกักตุนสินค้า
  ๒. มาตรการกํากับดูแล
   ๒.๑ มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุด การปรับราคาสูงขึ้นต้องได้รับอนุญาต 
การให้แจ้งปริมาณสถานท่ีเก็บต้นทุน ค่าใช้จ่าย และห้ามมิให้มีการกักตุน ปฏิเสธการจําหน่าย และประวิงการจําหน่ายสินค้าควบคุม
   ๒.๒ มาตรการบริหาร ได้แก่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า และการประกาศราคาแนะนําสินค้า

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ กรณีขอรั

ผู้จําหน่ายสินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า หากผู้ผลิต
สินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแล้ว ควรปรับวิธีการจัดเตรียมสินค้าที่มีแหล่งผลิ
แทนการจัดเตรียมจากส่วนกลาง โดยเฉพาะข้าวสาร ข้าวเหนียว เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่งและความล่าช้าในการจัดส่ง
สินค้าให้กับร้านค้าถูกใจในแต่ละพ้ืนท่ี ส่วนปัญหาระบบการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าล่าช้า รวมถึงผู้ผลิต
ตและจัดส่งสินค้าได้ตรงตามความต้องการและระยะเวลาท่ีกําหนด ควรเร่งพัฒนาระบบการสั่งซื้อให้รวดเร็ว โดยอาจเพ่ิมระยะเวลา

หรือจํานวนรอบการสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนในแต่ละสัปดาห์ และจัดระบบการกระจายสินค้าในภูมิภาค และสํารวจความต้องการสินค้า
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของร้านถูกใจ รวมถึงการกําหนดแนวทางการช่วยเหลือในการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนท่ีมีประสิทธิผลในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาจัดทําแผนบริหารจัดการ “ร้านถูกใจ” ในระยะยาวภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดการเครือข่ายขนส่งและการกระจายสินค้า เพ่ือให้ “
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระงบประมาณ และสามารถจัดจําหน่ายสินค้าชนิดต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้บริโภคได้

มกราคม ๒๕๕๖  
การกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรั

แนวทางการกํากับดูแล 
ด้านราคาสินค้า ตรึงหรือชะลอการปรับราคาสินค้า โดยการกํากับดูแลราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

และป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าสูงข้ึนเพ่ือเอาเปรียบผู้บริโภค ได้แก่ 
การดูแลราคาสินค้า ณ โรงงาน (ต้นน้ํา) โดยแบ่งการกํากับดูแลเป็น 
สินค้าท่ีใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก กลุ่มท่ี ๓ สินค้าท่ีใช้วัตถุดิบท้ังในประเทศและนําเข้า และ
จําเป็นต้องปรับราคาจะพิจารณาให้ปรับราคาตามภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง สําหรับหมวดอาหารสด

เนื่องจากราคาข้ึนลงตามฤดูกาล จะมีการตรวจสอบราคาและเข้มงวดในการปิดป้ายราคา รวมท้ังการประก
การดูแลราคาจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายและผู้ค้าส่ง (กลางน้ํา

การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคา ณ โรงงาน (ต้นน้ํา) เพ่ือมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบท้ังด้านราคาจําหน่ายและปริมาณ
การดูแลราคาจําหน่ายปลีก (ปลายน้ํา) ติดตามราคาจําหน่ายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
แลอย่างใกล้ชิด ๓ ระดับ คือ Watch List (WL) ระดับปกติ ติดตามภาวะและสถานการณ์ใกล้ชิด

Priority Watch List (PWL) ระดับที่เริ่มไม่ปกติ ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ 
Sensitive List (SL) ระดับท่ีส่อเค้าว่าจะมีปัญหา ติดตามราคา และภาวะเป็นประจําทุกวัน
ด้านปริมาณ ดูแลให้สินค้าเพียงพอกับความต้องการไม่มีการกักตุนสินค้า

มาตรการกํากับดูแล 
มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุด การปรับราคาสูงขึ้นต้องได้รับอนุญาต 

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และห้ามมิให้มีการกักตุน ปฏิเสธการจําหน่าย และประวิงการจําหน่ายสินค้าควบคุม
มาตรการบริหาร ได้แก่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า และการประกาศราคาแนะนําสินค้า

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ กรณีขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ผู้จําหน่ายสินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า หากผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย
สินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแล้ว ควรปรับวิธีการจัดเตรียมสินค้าที่มีแหล่งผลิตในภูมิภาค 
แทนการจัดเตรียมจากส่วนกลาง โดยเฉพาะข้าวสาร ข้าวเหนียว เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่งและความล่าช้าในการจัดส่ง
สินค้าให้กับร้านค้าถูกใจในแต่ละพ้ืนท่ี ส่วนปัญหาระบบการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าล่าช้า รวมถึงผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้ายังไม่สามารถ
ตและจัดส่งสินค้าได้ตรงตามความต้องการและระยะเวลาท่ีกําหนด ควรเร่งพัฒนาระบบการสั่งซื้อให้รวดเร็ว โดยอาจเพ่ิมระยะเวลา

หรือจํานวนรอบการสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนในแต่ละสัปดาห์ และจัดระบบการกระจายสินค้าในภูมิภาค และสํารวจความต้องการสินค้า
ควรให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของร้านถูกใจ รวมถึงการกําหนดแนวทางการช่วยเหลือในการลดภาระค่าครองชีพ

ในระยะยาวภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ 
“ร้านถูกใจ” ดําเนินการต่อไปได้

นค้าชนิดต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้บริโภคได้

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ตามท่ี

ด้านราคาสินค้า ตรึงหรือชะลอการปรับราคาสินค้า โดยการกํากับดูแลราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

โดยแบ่งการกํากับดูแลเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี ๑ สินค้า
สินค้าท่ีใช้วัตถุดิบท้ังในประเทศและนําเข้า และ

จําเป็นต้องปรับราคาจะพิจารณาให้ปรับราคาตามภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง สําหรับหมวดอาหารสด 
เนื่องจากราคาข้ึนลงตามฤดูกาล จะมีการตรวจสอบราคาและเข้มงวดในการปิดป้ายราคา รวมท้ังการประกาศราคาแนะนํา 

กลางน้ํา) ดูแลราคาจําหน่ายส่งให้มี
เพ่ือมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบท้ังด้านราคาจําหน่ายและปริมาณ 

ติดตามราคาจําหน่ายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต 
ระดับปกติ ติดตามภาวะและสถานการณ์ใกล้ชิด

ระดับที่เริ่มไม่ปกติ ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ 
ปัญหา ติดตามราคา และภาวะเป็นประจําทุกวัน 

ด้านปริมาณ ดูแลให้สินค้าเพียงพอกับความต้องการไม่มีการกักตุนสินค้า 

มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุด การปรับราคาสูงขึ้นต้องได้รับอนุญาต  
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และห้ามมิให้มีการกักตุน ปฏิเสธการจําหน่าย และประวิงการจําหน่ายสินค้าควบคุม 

มาตรการบริหาร ได้แก่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า และการประกาศราคาแนะนําสินค้า 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

   ๒.๓ การกํากับดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิน
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้า จํานวน 
ผลิตภัณฑ์นม เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อาหารปรุงสําเร็จ ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และกลั่นกรองการกําหนดสินค้า
และบริการควบคุมและมาตรการกํากับดูแล เพ่ือพิจารณาราคาจําหน่ายสินค้าท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีผู้ประกอบการแจ้งขอปรบัราคา
จําหน่ายสินค้าเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ํามนัดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก 
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพ
   สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
   

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัต
   เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

การกํากับดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิน
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้า จํานวน ๙ คณะ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป น้ํามันพืชบริโภค ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์นม เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อาหารปรุงสําเร็จ ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และกลั่นกรองการกําหนดสินค้า

วบคุมและมาตรการกํากับดูแล เพ่ือพิจารณาราคาจําหน่ายสินค้าท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีผู้ประกอบการแจ้งขอปรบัราคา
จําหน่ายสินค้าเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค 

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

กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
นดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี 
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได ้

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค

ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ

สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

การกํากับดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กําหนดให้มี
คณะ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป น้ํามันพืชบริโภค ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ 

ผลิตภัณฑ์นม เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อาหารปรุงสําเร็จ ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และกลั่นกรองการกําหนดสินค้า
วบคุมและมาตรการกํากับดูแล เพ่ือพิจารณาราคาจําหน่ายสินค้าท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีผู้ประกอบการแจ้งขอปรบัราคา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญคือ 
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตรา

นดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในอัตรา
ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ี

ชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

กรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง การขยายสทิธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ
 การบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ 
  ๑. เห็นชอบการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ
ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประธาน สปสช
สําหรับข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธ
   ๑.๑ กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    ๑.๑.๑ เห็นชอบให้คณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ โด
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ
ของสภาพการจ้างสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจให้รองรับการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้ส
รับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีใดก็ได้ รวมท้ังสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบของตน โดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
    ๑.๑.๒ เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ี
ใช้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และระบบข้อมูลต่าง ๆ (Clearing House) 
และให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินคืนให้ สปสช. ได้ตามอัตราท่ีตกลงกันภายใน 
รกัษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจให้แก่ สปสช
   ๑.๒ กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของข้าราชการ
    ๑.๒.๑ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พนักงานส่วนท้องถ่ินได้สิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนนอกระบบของตนโดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
    ๑.๒.๒ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๕ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล และแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ใช้หน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาและระบบข้อมูลต่าง ๆ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

มกราคม ๒๕๕๖  
ทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย

การบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 

เห็นชอบการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ
โยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ

ประธาน สปสช.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สําหรับข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน สปสช. มีดังนี ้

กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เห็นชอบให้คณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับมาตรฐานข้ันต่ํา

ของสภาพการจ้างสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจให้รองรับการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้ส
รับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีใดก็ได้ รวมท้ังสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบของตน โดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเพ่ิมสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานตามนโยบายรัฐบาล 
ใช้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน

Clearing House) ตามนโยบายรัฐบาล โดย สปสช. สํารองจ่ายเงินค่าบริการให้ส
และให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย

ได้ตามอัตราท่ีตกลงกันภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง รวมท้ังจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้สิทธิ
กษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจให้แก่ สปสช. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง

กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจ
๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ 
๒๕๓๗ ได้ออกระเบียบไว้ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิ

พนักงานส่วนท้องถ่ินได้สิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนนอกระบบของตนโดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย

๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล และแจ้งให้องค์กรปกครอง

ใช้หน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาและระบบข้อมูลต่าง ๆ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย

เห็นชอบการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
โยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ

เป็นต้นไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

เห็นชอบให้คณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการ
ยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) 

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับมาตรฐานข้ันต่ํา
ของสภาพการจ้างสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจให้รองรับการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถ
รับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีใดก็ได้ รวมท้ังสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบของตน โดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล 
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

เพ่ิมสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานตามนโยบายรัฐบาล 
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน

สํารองจ่ายเงินค่าบริการให้สถานพยาบาลไปก่อน 
และให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย

วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง รวมท้ังจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้สิทธิ
เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจ
๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ 
๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ 
๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล

ได้ออกระเบียบไว้ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมสิทธิให้ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถ่ินได้สิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนนอกระบบของตนโดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย

วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล และแจ้งให้องค์กรปกครอง

ใช้หน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาและระบบข้อมูลต่าง ๆ (Clearing House) โดย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ให้ สปสช. สํารองจ่ายเงินค่าบริการให้สถานพยาบาลไปก่อน และให้ อปท
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง รวมท้ังจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้สิทธิรักษาพยาบาลให้แก่ สปสช
และให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง 
  ๒. ให้ สปสช. รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการให้ อปท
ฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง ควรมีการหารือ
ร่วมกันระหว่าง สปสช. กระทรวงมหาดไทย และ อปท
และข้ันตอนการปฏิบัติได้ นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลเอกชน อาทิ 
มาตรการสร้างความเช่ือมั่นว่าสถานประกอบการภาคเอกชนจะได้รับเงินชดเชยในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างต้นทุนของ
การประกอบการ และการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่สถานประกอ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่ีผู้ป่วย
ไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างแท้จริง และไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ไปพิจารณา
  ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สํารองจ่ายเงินค่าบริการให้สถานพยาบาลไปก่อน และให้ อปท. จ่ายเงินคืนให้แก่ สปสช. ตามอัตราท่ีตกลงกันภายใน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง รวมท้ังจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้สิทธิรักษาพยาบาลให้แก่ สปสช

รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการให้ อปท. จ่ายเงินคืนให้แก่ สปสช. ตามอัตราท่ีตกลงกันภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และการจัดส่
ฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง ควรมีการหารือ

กระทรวงมหาดไทย และ อปท. ก่อนท่ีจะได้มีการดําเนินการ เนื่องจากอาจมีผลกระทบท้ังด้านงบประมาณ
อกจากนี้ ควรเร่งพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลเอกชน อาทิ 

มาตรการสร้างความเช่ือมั่นว่าสถานประกอบการภาคเอกชนจะได้รับเงินชดเชยในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างต้นทุนของ
ประกอบการ และการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการซึ่งเป็นการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่ีผู้ป่วย

ไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างแท้จริง และไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ไปพิจารณา
ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ

การเข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่ว

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

ตามอัตราท่ีตกลงกันภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง รวมท้ังจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้สิทธิรักษาพยาบาลให้แก่ สปสช. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ

รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และการจัดส่ง

ฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดท่ีได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง ควรมีการหารือ
ก่อนท่ีจะได้มีการดําเนินการ เนื่องจากอาจมีผลกระทบท้ังด้านงบประมาณ

อกจากนี้ ควรเร่งพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลเอกชน อาทิ 
มาตรการสร้างความเช่ือมั่นว่าสถานประกอบการภาคเอกชนจะได้รับเงินชดเชยในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างต้นทุนของ

บการที่เข้าร่วมในโครงการซึ่งเป็นการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่ีผู้ป่วย

ไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างแท้จริง และไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ

เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง

คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. รับทราบการแต่งตั้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 
องคมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพิกถอนสภาพท่ีดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อท่ีประมาณ 
อย่างสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้เป็นตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนท่ีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง 
ตามพระราชดําริ เพ่ือใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่ว
ต่อไป 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง การขอความเห็นต่อร่างความตกลงด้านการป้องกันประเทศ
 แห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand 
 and the Government of the French Republic)
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดทําความตกลงว่าด้วยการป้อง
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of the French Republic) 
เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา การส่งกําลังบํารุง การฝึกศึกษา เป็นต้น
  ๒. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงฯ
  ๓. ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โด
ของร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

มกราคม ๒๕๕๖  
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ่

รับทราบการแต่งตัง้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีพลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพิกถอนสภาพท่ีดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อท่ีประมาณ ๗๕ ไร่ ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
อย่างสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้เป็นตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนท่ีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง 
ตามพระราชดําริ เพ่ือใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่ว

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

มกราคม ๒๕๕๖  
การขอความเห็นต่อร่างความตกลงด้านการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบ

Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand 
the Government of the French Republic) 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดทําความตกลงว่าด้วยการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of the French Republic) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารต่าง ๆ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา การส่งกําลังบํารุง การฝึกศึกษา เป็นต้น
เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงฯ
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โด

ของร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ์

งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ

โดยมีพลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ร่ ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว

อย่างสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้เป็นตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนท่ีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง 
ตามพระราชดําริ เพ่ือใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand 

กันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารต่าง ๆ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา การส่งกําลังบํารุง การฝึกศึกษา เป็นต้น 

เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงฯ 
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แล
  ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาต ิ

เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย ์
ะบุคคลที่ไม่มีสถานะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
  ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในการประชุมครั้งท่ี 
เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
  ๒. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภ
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติท่ีประชุม รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ดังนี้
   ๒.๑ ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
    ๒.๑.๑ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการแก้ไข
ปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด
โครงสร้างท่ีชํารุด เป็นต้น และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานบูรณาการหลัก
ร่วมกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดํา
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาในภาพรวม โดยนําข้อเสนอการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการดังกล่าว และนําความเห็นท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาด้วย
รวมท้ังให้สํานักงานสภาความมั่นคงแ
รับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมหากมีการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ข้ึนเป็นจุดผ่านแดนถาวร และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานดังกล่าว
    ๒.๑.๒ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระ
ดําเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางก
ทางภาคเหนือตอนล่างและสี่แยกอินโดจีน โดยให้ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงจุดพ้ืนท่ีตั้งของศูนย์กลางท่ีมีความเหมาะสม
ในการเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางและพ้ืนท่ีโดยรอบ
    ๒.๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงมหาด
ไปศึกษาและจัดทํารายละเอียดโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังแผนงาน
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
    ๒.๑.๔ การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รับไปพิจารณาในรายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง จังหวั
โดยจัดลําดับความสําคัญในส่วนท่ีมีความจําเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี
ตามข้ันตอนต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

 

คม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในการประชุมครั้งท่ี 
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เห็นชอบตามมติท่ีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภ
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติท่ีประชุม รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ดังนี ้

ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเ
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการแก้ไข
ปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จังหวัดตาก เช่น ปัญหารถบรรทุกสินค้าท่ีมีน้ําหนักเกิน ปัญหา
โครงสร้างท่ีชํารุด เป็นต้น และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานบูรณาการหลัก
ร่วมกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดํา
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาในภาพรวม โดยนําข้อเสนอการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการดังกล่าว และนําความเห็นท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาด้วย
รวมท้ังให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมหากมีการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ข้ึนเป็นจุดผ่านแดนถาวร และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานดังกล่าว 

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัด
ดําเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (พิษณุโลก-หล่มสัก) จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ 

และรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางก
ทางภาคเหนือตอนล่างและสี่แยกอินโดจีน โดยให้ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงจุดพ้ืนท่ีตั้งของศูนย์กลางท่ีมีความเหมาะสม
ในการเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงมหาด
ไปศึกษาและจัดทํารายละเอียดโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังแผนงาน
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รับไปพิจารณาในรายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็น Medical Excellence Centre/Medical Tourism
โดยจัดลําดับความสําคัญในส่วนท่ีมีความจําเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 
และสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

เห็นชอบตามมติท่ีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติท่ีประชุม รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงาน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการแก้ไข
จังหวัดตาก เช่น ปัญหารถบรรทุกสินค้าท่ีมีน้ําหนักเกิน ปัญหา

โครงสร้างท่ีชํารุด เป็นต้น และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานบูรณาการหลัก
ร่วมกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาในภาพรวม โดยนําข้อเสนอการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการดังกล่าว และนําความเห็นท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาด้วย 

ห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมหากมีการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ข้ึนเป็นจุดผ่านแดนถาวร และให้กระทรวงการต่างประเทศ

บบโลจิสติกส์ ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัด
๔ ช่องจราจรให้แล้วเสร็จภายในปี 

และรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางภาคเหนือตอนล่างและสี่แยกอินโดจีน โดยให้ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงจุดพ้ืนท่ีตั้งของศูนย์กลางท่ีมีความเหมาะสม

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอของภาคเอกชน
ไปศึกษาและจัดทํารายละเอียดโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ

และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รับไปพิจารณาในรายละเอียด

Medical Excellence Centre/Medical Tourism 
โดยจัดลําดับความสําคัญในส่วนท่ีมีความจําเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

    ๒.๑.๕ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกช
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ มารายงานให้ท่ีประชุมทราบเป็นระยะ
   ๒.๒ เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสภาอุต
    ๒.๒.๑ การยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงแรงงานรับไปดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเท่ียวในช่วงเดือนมิถุนายน
และให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้
จากการท่องเท่ียว ๒ ล้านล้านบาท ภายในปี พ
งบประมาณ รวมท้ังให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยหารือกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดทําแผนการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่อหัวให้เพ่ิมสูงข้ึน
    ๒.๒.๒ มาตรการเร่งด่วนเพ่ือผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใ
ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดตั้งกลไกเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพโดยบูรณาการการทํางานร่วมกันกับภาคเอกชน ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การจัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม การกําหนด
มาตรการส่งเสริม ตลอดจนพิจารณาเลือกจังหวัดต้นแบบท่ีมีความเหมาะสมตามลักษณะการจัดเขตพ้ืนท่ี
    ๒.๒.๓ ความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการจัดทําแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ด้านระบบรางของประเทศในภาพรวม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
    ๒.๒.๔ ควา
สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาเจรจา
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาด่านชายแดนให้สอดคล้องกับประเทศไทย และนําเข้าบู
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ๒.๒.๕ บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
ท่ีประชุมมีมติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนท้ัง 
เพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีได้มีข้อสรุปร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
ท่ีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
    ๒.๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ
ท่ีประชุมมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอว่า รัฐบาลได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และรัฐสภ
ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม 
การประชุมของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านในการฟอกเงินเอเชีย
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกช
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ มารายงานให้ท่ีประชุมทราบเป็นระยะ

เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
การยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงแรงงานรับไปดําเนินการ

พัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเท่ียวในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๖ ให้เสร็จทันก่อนฤดูกาลการท่องเท่ี
และให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้

ล้านล้านบาท ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดของโครงการและสนับสนุน
ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยหารือกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดทําแผนการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่อหัวให้เพ่ิมสูงข้ึน 
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใ

ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดตั้งกลไกเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

รทํางานร่วมกันกับภาคเอกชน ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การจัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม การกําหนด
มาตรการส่งเสริม ตลอดจนพิจารณาเลือกจังหวัดต้นแบบท่ีมีความเหมาะสมตามลักษณะการจัดเขตพ้ืนท่ี

ความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการจัดทําแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ด้านระบบรางของประเทศในภาพรวม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอ

ความคืบหน้าการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประชุมมีมติให้สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาเจรจา
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาด่านชายแดนให้สอดคล้องกับประเทศไทย และนําเข้าบูรณาการในคณะกรรมการนโยบาย

บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
ท่ีประชุมมีมติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนท้ัง 
อกําหนดแนวทางการทํางานในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีได้มีข้อสรุปร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้เป็นรูปธรรม และประสานกับกลไกการขับเคลื่อน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดําเนินการอยู่แล้ว โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนา

 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ผลกระทบตามประกาศ Financial Action Task Force : FATF)
ท่ีประชุมมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอว่า รัฐบาลได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และรัฐสภ

มกราคม ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีผลบังคบใช้ทันกําหนด
การประชุมของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านในการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ท่ีมีกําหนดการประชุม

ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ มารายงานให้ท่ีประชุมทราบเป็นระยะ 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบันเสนอ 
การยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงแรงงานรับไปดําเนินการ

ให้เสร็จทันก่อนฤดูกาลการท่องเท่ียวปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้

เพ่ือให้ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดของโครงการและสนับสนุน
ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยหารือกับหน่วยงาน

มาตรการเร่งด่วนเพ่ือผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซยีน 
ท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดตั้งกลไกเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

รทํางานร่วมกันกับภาคเอกชน ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การจัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม การกําหนด
มาตรการส่งเสริม ตลอดจนพิจารณาเลือกจังหวัดต้นแบบท่ีมีความเหมาะสมตามลักษณะการจัดเขตพ้ืนท่ี 

ความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ระบบราง) ท่ีประชุมมีมติให้
กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการจัดทําแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ด้านระบบรางของประเทศในภาพรวม 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอ

มคืบหน้าการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประชุมมีมติให้สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาเจรจา

รณาการในคณะกรรมการนโยบาย

บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ ไปสู่การปฏิบัต ิ
ท่ีประชุมมีมติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนท้ัง ๕ สถาบัน 
อกําหนดแนวทางการทํางานในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีได้มีข้อสรุปร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้

ให้เป็นรูปธรรม และประสานกับกลไกการขับเคลื่อน  
งคมแห่งชาติดําเนินการอยู่แล้ว โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนา

. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
Financial Action Task Force : FATF) 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอว่า รัฐบาลได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และรัฐสภา
วข้องเพ่ือให้มีผลบังคบใช้ทันกําหนด  

แปซิฟิก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ท่ีมีกําหนดการประชุม



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
 ท่ีครบกําหนดในเดือนตุลาคม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญา
โครงสร้างหนี้ (R-bill) ท่ีครบกําหนดในเดือนตุลาคม 
  ๑. การชําระคืนต้นเงินพันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ รุ่น วงเงินร
   ๑.๑ พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ
จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ท้ังจํานวน
   ๑.๒ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้
จํานวน ๑๑,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน 
ระยะสั้น จํานวน ๓,๓๕๕.๐๐ ล้านบาท
   ๑.๓ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
จํานวน ๑๑,๖๔๕.๐๐ ล้านบาท ชําระจากการกู้เงินระยะสั้นท้ังจํานวน
  ๒. การชําระคืนเงินกู้ระยะสั้นตามข้อ 
และการชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทร
(๒,๐๐๐.๐๐+๘,๒๔๕.๐๐) ชําระโดยรายรับจากการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ
คงเหลือ ๔.๖๔ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
(LB236A) อายุคงเหลือ ๑๐.๕๙ ปี อัตราดอกเบี้ย 
ท้ังนี้ ยังคงค้างการชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
(๒๕,๒๔๕.๐๐-๒๕,๐๐๐.๐๐) โดยมีแผนกา
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากชิ้นส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมกันของ
เก่ียวกับการกําหนดระยะเวลาระงับการจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
สิงหาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ตัวถังข
เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
ในร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจากต่า
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยแก้ไขจาก 
ให้นํามาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ตามมาตรา ๑๐ ให้นํารถมาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถท่ีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

คม ๒๕๕๖  
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
ท่ีครบกําหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญา

ท่ีครบกําหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
การชําระคืนต้นเงินพันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 

รุ่น วงเงินรวม ๒๕,๒๔๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 
พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งท่ี ๑ ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 

ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ท้ังจํานวน
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) งวดท่ี F7/90/55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 

ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน 
ล้านบาท 

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) งวดท่ี F8/91/55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 
ล้านบาท ชําระจากการกู้เงินระยะสั้นท้ังจํานวน 

การชําระคืนเงินกู้ระยะสั้นตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ รวมจํานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 
และการชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ รวมจํานวน 

ชําระโดยรายรับจากการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน ๒ รุ่น วงเงินรวม 
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี จํานวน ๑๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ประมูลเมื่อวันท่ี 
ปี อัตราดอกเบี้ย ๓.๖๒๕ ต่อปี จํานวน ๑๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ประมูลเมื่อวันท่ี 

ท้ังนี้ ยังคงค้างการชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (บัญชี Premium FIDF 
โดยมีแผนการชําระคืนในการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

คม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากชิ้นส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ พ

รับทราบผลการประชุมร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
เก่ียวกับการกําหนดระยะเวลาระงับการจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งท่ีใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ท่ีใช้แล้ว
เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....] ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล
ในร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจากต่า
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยแก้ไขจาก “ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนํารถตามข้อ ๑ 
ให้นํามาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ” เป็น “ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนํารถตามข้อ 

ให้นํารถมาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถท่ีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับ
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

การชําระคืนต้นเงินพันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ท่ีครบกําหนด

ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ท้ังจํานวน 

ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน ๘,๒๔๕.๐๐ ล้านบาท และกู้เงิน

ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ล้านบาท (๓,๓๕๕.๐๐+๑๑,๖๔๕.๐๐) 
รวมจํานวน ๑๐,๒๔๕.๐๐ ล้านบาท 

รุ่น วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่ 
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน

. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ (LB176A) อายุ
ล้านบาท ประมูลเมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๒ 

ล้านบาท ประมูลเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
Premium FIDF 1&3) จํานวน ๒๔๕.๐๐ ล้านบาท 

๒๕๕๕ 

ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากชิ้นส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. .... 

๒๕๕๕ และวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
เก่ียวกับการกําหนดระยะเวลาระงับการจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ 

องรถยนต์นั่งท่ีใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ท่ีใช้แล้ว 
ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล

ในร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน
๑ มาจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐  

ผู้ใดประสงค์จะนํารถตามข้อ ๑ มาจดทะเบียน
ให้นํารถมาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถท่ีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีข้ึนบัญชีกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคบั 
ซึ่งต้องชําระภาษีสรรพสามิตและผ่านการท
นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ” 
  ๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงา
ต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
   ๒.๑ กําหนดให้งดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีเข้ามาจากต่างประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด ได้แก่ รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เ
บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
   ๒.๒ กําหนดให้ผู้ใดประสงค์จะนํารถมาจดทะเบียนตามมาตรา 
วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถท่ีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องชําระภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
  ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรั
เร่งประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการป้องกันการนําช้ินส่วนและโครงรถยนต์ท่ีใช้แล้วมาประกอบหรือดัดแปลงเป็นรถยนต์ใหม่
และการกําหนดระยะเวลาการระงับจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเก่ี
ผู้ประกอบการท่ัวประเทศ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและกิจการ
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
  ๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้โอนกิจการท่ีต้องจดทะเบียนเลิก 
สําหรับเงินได้ท่ีเป็นเงินสํารองซึ่งได้กันไว้ ตามมาตรา 
ท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดให้แก่กัน ตามมาตรา 
  ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรสุทธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้รายจ่ายของบริษัทใหม่
กิจการท้ังหมด เป็นจํานวนเท่ากับเงินสํารองท่ีได้กันไว้ ตามมาตรา 
หรือเป็นผู้โอนกิจการท่ีต้องจดทะเบียนเลิกเป็นรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ ต
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Loan : DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
สาธารณสุข จํานวน ๔ โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีข้ึนบัญชีกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคบั 
ซึ่งต้องชําระภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายในหนึ่งปี

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจาก
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ

ต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้
กําหนดให้งดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีเข้ามาจากต่างประเทศ ในเขต

กรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด ได้แก่ รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกิน 
บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

กําหนดให้ผู้ใดประสงค์จะนํารถมาจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ ให้นํามาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถท่ีต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีข้ึนบัญชีกับสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องชําระภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้กระทรวงคมนาคมรบัความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการป้องกันการนําช้ินส่วนและโครงรถยนต์ท่ีใช้แล้วมาประกอบหรือดัดแปลงเป็นรถยนต์ใหม่

ระยะเวลาการระงับจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการท่ัวประเทศ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

คม ๒๕๕๖  
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและกิจการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี ้
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้โอนกิจการท่ีต้องจดทะเบียนเลิก 
สําหรับเงินได้ท่ีเป็นเงินสํารองซึ่งได้กันไว้ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องนํามารวมเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดให้แก่กัน ตามมาตรา ๗๔ (๒) และ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้รายจ่ายของบริษัทใหม่ท่ีควบเข้ากันหรือผู้รับโอนกิจการจากการโอน

กิจการท้ังหมด เป็นจํานวนเท่ากับเงินสํารองท่ีได้กันไว้ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ของบริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากัน
หรือเป็นผู้โอนกิจการท่ีต้องจดทะเบียนเลิกเป็นรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ ต

คม ๒๕๕๖  
ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL)
สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

อนุมัติการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓,๒๗๓,๗๒๒,๒๒๕ บาท จํานวน ๓,๓๙๐ รายการ ได้แก่

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีข้ึนบัญชีกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคบั 
ดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายในหนึ่งปี

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีนําเข้ามาจาก
นคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ

กําหนดให้งดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วท่ีเข้ามาจากต่างประเทศ ในเขต
คน รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกิน ๗ คน รถยนต์

ให้นํามาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่
กรรมท่ีข้ึนบัญชีกับสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องชําระภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

บความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการป้องกันการนําช้ินส่วนและโครงรถยนต์ท่ีใช้แล้วมาประกอบหรือดัดแปลงเป็นรถยนต์ใหม่ 

ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการท่ัวประเทศ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและกิจการประกันภัย 
ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้โอนกิจการท่ีต้องจดทะเบียนเลิก 

แห่งประมวลรัษฎากร และต้องนํามารวมเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
ท่ีควบเข้ากันหรือผู้รับโอนกิจการจากการโอน

แห่งประมวลรัษฎากร ของบริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากัน
หรือเป็นผู้โอนกิจการท่ีต้องจดทะเบียนเลิกเป็นรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๒๐) 

Development Policy Loan : DPL) 

อนุมัติการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

รายการ ได้แก่ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

   ๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ วงเงิน 
   ๑.๒ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ วงเงิน 
   ๑.๓ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ ศูนย์โรคหัวใจ 
วงเงิน ๑,๑๑๑,๗๒๓,๗๘๙ บาท จํานวน 
   ๑.๔ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน วงเงิน 
  ๒. สําหรับการขออนุมัติจัดสรรวงเงินเหลือจ่าย วงเงิน 
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) 
 เพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ท่ีดิน
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้ค่าทดแทนเนื่องจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 
เฉพาะในกรณีท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยกําหนดให้รอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้
ท่ีได้รับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตรวจพิจารณา โดยให้ผู้ท่ีถูกรอนสิทธิในทุกกรณีได้รับสิทธิจากกฎกระทรวงฉบับนี้อย่างเท่าเทียมกัน และให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้
ซึ่งเป็นค่าทดแทนท่ีได้รับในปีภาษีท่ีกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็
  ๒. กรณีท่ีได้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานมิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืน และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ 
  ๑. เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบั
ระยะท่ี ๒ โดยขยายระยะเวลาของมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันท่ี 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
  ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
   ๒.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุ
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะการควบเข้ากันหรือโอนกิจการ
ให้แก่กัน ท่ีได้กระทําภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
   ๒.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่มีทุนทรัพย์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ วงเงิน ๗๔๗,๒๓๔,๔๓๔ บาท จํานวน 
โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ วงเงิน ๓๙๙,๗๕๑,๑๗๘ บาท จํานวน 
โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชา
บาท จํานวน ๔๗๑ รายการ 

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน วงเงิน ๑,๐๑๕,๐๑๒,๘๒๔ บาท จํานวน 
สําหรับการขออนุมัติจัดสรรวงเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๒,๖๒๖,๘๗๖ บาท จํานวน ๘๗ 

นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

คม ๒๕๕๖  
..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎ

ผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ท่ีดิน

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้ค่าทดแทนเนื่องจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 

เฉพาะในกรณีท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยกําหนดให้รอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้
๒๕๕๒ เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา โดยให้ผู้ท่ีถูกรอนสิทธิในทุกกรณีได้รับสิทธิจากกฎกระทรวงฉบับนี้อย่างเท่าเทียมกัน และให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้
ซึ่งเป็นค่าทดแทนท่ีได้รับในปีภาษีท่ีกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป แล้วดําเนินการต่อไปได้

กรณีท่ีได้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานมิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืน และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการเวนคืน

คม ๒๕๕๖  
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 

เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบั
โดยขยายระยะเวลาของมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันท่ี 

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๑ ฉบับ และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ จํานวน 

งการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน และยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะการควบเข้ากันหรือโอนกิจการ

ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

ะสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่มีทุนทรัพย์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

บาท จํานวน ๘๙๔ รายการ 
บาท จํานวน ๒๙๙ รายการ 

ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ 

บาท จํานวน ๑,๗๒๖ รายการ 
๘๗ รายการ ให้กระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
ผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ท่ีดิน) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้ค่าทดแทนเนื่องจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 

เฉพาะในกรณีท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยกําหนดให้รอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้ 
ป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา โดยให้ผู้ท่ีถูกรอนสิทธิในทุกกรณีได้รับสิทธิจากกฎกระทรวงฉบับนี้อย่างเท่าเทียมกัน และให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้
นต้นไป แล้วดําเนินการต่อไปได ้

กรณีท่ีได้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานมิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืน และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการเวนคืน

มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ 

เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
โดยขยายระยะเวลาของมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันท่ี ๓๑ 

ฉบับ และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ 
งการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี ้

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
คคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน และยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะการควบเข้ากันหรือโอนกิจการ
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ะสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่มีทุนทรัพย์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ สําหรับสถาบันการเงินท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
   ๒.๓ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระย
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุด กรณีท่ีมีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 
สําหรับสถาบันการเงินท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 
  ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมดําเนินการยกร่างกฎหมายเพ่ือลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ เครื่องจักร และรถท่ีอยู่ระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
  ๔. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนการดํา
กับการควบรวมกิจการและนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สามารถดําเนินการควบรวมกิจการได้โดยเร็ว รวมท้ังรวบรวม
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการลดหย่อน การให้สิทธิประโยชน์และค่าธรรมเนียม และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากกา
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง ขออนุมัติหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโครงการ 
 Partnership for Market Readiness (PMR) Multi
 ในการระงับข้อพิพาท 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ อนุมัติให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการท่ีกําหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าจากธนาคารโลกสําหรับโครงการ
Trust Fund ซึ่งมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ได้ส่งหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ เพ่ือกระทรวงการคลั
ยืนยันรับความช่วยเหลือฯ สําหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ
ข้อ ๑๗ ท่ีกําหนดให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้ดําเนินการเจรจาและลงนามขอรับความ
ท่ีไม่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย
   ๑.๒ เห็นชอบหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือ
มอบอํานาจเต็มให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อํานวยการสํา
General, Public Debt Management Office
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานอัยการสู
หรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้องตามสัญญา และเมื่อ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบเพ่ือเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาและระงับ
ข้อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไป รวมท้ังการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องคัดเลือกอนุญาโตตุลาการท่ีมี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระ มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในสัญญาภาครัฐ นอกจากนี้ โดยท่ีหนังสือข้อตกลงฯ เป็นสัญญาในระดับรัฐบาล

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สําหรับสถาบันการเงินท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันท่ีประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันท่ี 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุด กรณีท่ีมีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 
สําหรับสถาบันการเงินท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันท่ีประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันท่ี 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมดําเนินการยกร่างกฎหมายเพ่ือลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
แก่ เครื่องจักร และรถท่ีอยู่ระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนการดําเนินการ และเร่งรัดการตรากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กับการควบรวมกิจการและนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สามารถดําเนินการควบรวมกิจการได้โดยเร็ว รวมท้ังรวบรวม
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการลดหย่อน การให้สิทธิประโยชน์และค่าธรรมเนียม และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากกา

คม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโครงการ Market Readiness Proposal 
Partnership for Market Readiness (PMR) Multi-Donor Trust Fund และขออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ

อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
อนุมัติให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการท่ีกําหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือ

หรับโครงการ Market Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR) Multi
ซึ่งมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานดําเนินโครงการดังกล่าว โดยธนาคารโลก

ได้ส่งหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ เพ่ือกระทรวงการคลงั โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยลงนาม
ยืนยันรับความช่วยเหลือฯ สําหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ

ท่ีกําหนดให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้ดําเนินการเจรจาและลงนามขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
ท่ีไม่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย 

เห็นชอบหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือ
อํานาจเต็มให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (Ms. Chularat Suteethorn Director

General, Public Debt Management Office)เป็นผู้ลงนามในหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ จากธนาคารโลกในนามรัฐบาล

ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานอัยการสู
หรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้องตามสัญญา และเมื่อ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบเพ่ือเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาและระงับ
อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไป รวมท้ังการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องคัดเลือกอนุญาโตตุลาการท่ีมี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระ มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในสัญญาภาครัฐ นอกจากนี้ โดยท่ีหนังสือข้อตกลงฯ เป็นสัญญาในระดับรัฐบาล

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

สําหรับสถาบันการเงินท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบ
ตั้งแต่วันท่ีประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันท่ี 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุด กรณีท่ีมีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ 
สําหรับสถาบันการเงินท่ีควบเข้ากันหรือโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ 

ตั้งแต่วันท่ีประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมดําเนินการยกร่างกฎหมายเพ่ือลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

แก่ เครื่องจักร และรถท่ีอยู่ระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

เนินการ และเร่งรัดการตรากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กับการควบรวมกิจการและนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สามารถดําเนินการควบรวมกิจการได้โดยเร็ว รวมท้ังรวบรวม
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการลดหย่อน การให้สิทธิประโยชน์และค่าธรรมเนียม และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินมาตรการ 

Market Readiness Proposal 
ออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ  

อนุมัติให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการท่ีกําหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือ
Market Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR) Multi-Donor 

เป็นหน่วยงานดําเนินโครงการดังกล่าว โดยธนาคารโลก
ง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยลงนาม

ยืนยันรับความช่วยเหลือฯ สําหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ 

เห็นชอบหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ออกหนังสือ
Ms. Chularat Suteethorn Director-

เป็นผู้ลงนามในหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ จากธนาคารโลกในนามรัฐบาล

ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเห็นควรจัดให้มีหน่วยงาน
หรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้องตามสัญญา และเมื่อ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบเพ่ือเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาและระงับ
อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไป รวมท้ังการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องคัดเลือกอนุญาโตตุลาการท่ีมี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระ มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในสัญญาภาครัฐ นอกจากนี้ โดยท่ีหนังสือข้อตกลงฯ เป็นสัญญาในระดับรัฐบาล



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ มิใช่เป็นสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจโดยท่ัวไป อาจพิจารณา
กําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าสัญญาระหว่างรัฐกับธนาคารโลกหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ควรอยู่ในขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของการบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี
ข้อพิพาทสําหรับสัญญาทุกประเภทท่ีหน่วยงานของรัฐทํากับเอกชน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโคร
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติให้ดําเนินโครงการและจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Loan : DPL) (เงินกู้ DPL) ให้กับกรมสรรพากร สําหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ว
วงเงินดังกล่าวได้ปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 
   ๑.๑ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แนวระนาบและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมหัวอ่านเช็ค 
ทะเบียนคุมรายการและจัดทําบัญชีผู้เ
   ๑.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
   ๑.๓ โครงการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพากรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   ๑.๔ โครงการบูรณาการระบบกํากับดูแลและตรวจสอบภาษี
   ๑.๕ โครงการบริการข้
   ๑.๖ โครงการพัฒนาระบบควบคุมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากร
ตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลฯ 
   ๑.๗ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ๑.๘ โครงการบริการข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ๒. ให้กระทรวงการคลัง 
และสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีเห็นควรมีการประเมินผลประโย
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ประชาชน
และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบการยื่นแบบแสดงรายการได้สะดวกยิ่งข้ึน เพ่ือให้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมท้ังควรมีการบูรณาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
Private Cloud computing แทนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแยกแต่ละโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
  ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวราเทพ รัตนากร) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดกลไกและแนวทางในการกํากับติดตามความก้าวหน้า รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่างๆ ท่ีใช้จ่ายจากเงินกู้
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง การดําเนินโครงการพัฒนาเมือง
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
  ๑. กรอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีของชุมชน
การตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพ้ืนท่ีซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนเมืองและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย ส่งเสริ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

หว่างประเทศ มิใช่เป็นสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจโดยท่ัวไป อาจพิจารณา
กําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าสัญญาระหว่างรัฐกับธนาคารโลกหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ควรอยู่ในขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของการบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาทสําหรับสัญญาทุกประเภทท่ีหน่วยงานของรัฐทํากับเอกชน) ด้วยหรือไม่ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

คม ๒๕๕๖  
การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL)

อนุมัติให้ดําเนินโครงการและจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้กับกรมสรรพากร สําหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 

วงเงินดังกล่าวได้ปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ออกทุกรายการแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แนวระนาบและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมหัวอ่านเช็ค 

ทะเบียนคุมรายการและจัดทําบัญชีผู้เสียภาษี (TCL) เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม 
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์PC เพ่ือทดแทน Notebook จํานวน ๒
โครงการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพากรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงการบูรณาการระบบกํากับดูแลและตรวจสอบภาษี 
โครงการบริการข้อมูลสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้ระบบสัมผัส 
โครงการพัฒนาระบบควบคุมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากร

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการบริการข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ให้กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีเห็นควรมีการประเมินผลประโย
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ประชาชน
และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบการยื่นแบบแสดงรายการได้สะดวกยิ่งข้ึน เพ่ือให้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมท้ังควรมีการบูรณาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer server) ของแต่ละโครงการร่วมกัน หรือพิจารณาเลือกใช้ระบบ

แทนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแยกแต่ละโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับไปหารือร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดกลไกและแนวทางในการกํากับติดตามความก้าวหน้า รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่างๆ ท่ีใช้จ่ายจากเงินกู้ DPL 

คม ๒๕๕๖  
การดําเนินโครงการพัฒนาเมือง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้

กรอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีของชุมชนโดยผู้มีภูมิลําเนาท้ังท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํางานในพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพ้ืนท่ีซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนเมืองและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

หว่างประเทศ มิใช่เป็นสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจโดยท่ัวไป อาจพิจารณา
กําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าสัญญาระหว่างรัฐกับธนาคารโลกหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ควรอยู่ในขอบเขต

เรื่อง การใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ด้วยหรือไม่ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

Development Policy Loan : DPL) 

อนุมัติให้ดําเนินโครงการและจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy 
งเงิน ๒๗๑,๑๘๖,๙๑๖ บาท ท้ังนี้ 

ออกทุกรายการแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แนวระนาบและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมหัวอ่านเช็ค (MICR) ของระบบ

๒,๐๐๐ เครื่อง 
โครงการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพากรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

อมูลสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้ระบบสัมผัส (KIOSK) 
โครงการพัฒนาระบบควบคุมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากร

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โครงการบริการข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีเห็นควรมีการประเมินผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ประชาชน
และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบการยื่นแบบแสดงรายการได้สะดวกยิ่งข้ึน เพ่ือให้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ของแต่ละโครงการร่วมกัน หรือพิจารณาเลือกใช้ระบบ 
แทนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแยกแต่ละโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

รับไปหารือร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดกลไกและแนวทางในการกํากับติดตามความก้าวหน้า รวมทั้ง

กรอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วม
โดยผู้มีภูมิลําเนาท้ังท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํางานในพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือการกระจายอํานาจ

การตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพ้ืนท่ีซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพ่ือพัฒนา
มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน พ้ืนท่ีเป้าหมาย กรุงเทพมหานคร 
รวม ๗๖ จังหวัด งบประมาณ (๑,๓๐๐ ล้านบาท
  ๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
โครงการพัฒนาเมือง โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธา
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนเมืองเพ่ือสนับสนุน
โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีกําหนดไว้บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนแล
รวมท้ังจัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การกู้เงินปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการกู้เงินในประเทศปีงบประมาณ พ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบด้วย การกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการ จํานวน 
โครงสร้างหนี ้Roll-over จํานวน ๓,๐๐๐ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลัง และ กฟผ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณากู้เงินตามความจําเป็นเพ่ือลดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว และให้
กระทรวงการคลังหารือร่วมกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการอนุมัติเงินกู้ โดยคํานึงถึงข้อกฎหมายในการดําเนินการ
จัดหาเงินกู้ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาเงินกู้
สําหรับการดําเนินงานตามภารกิจได้ทันต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่องในการดําเนินการ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการเสนอขอรับเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑
สาธารณะ จํานวน ๒,๓๘๐.๓๓๒ ล้านบาท และจํานวน 
อุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งท่ี 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขส
เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ
เปรียบเทียบความเหมาะสม คุ้มค่าของทางเลือกในการลงทุนท้ังในระยะสั้
และรายได้ของการให้บริการแต่ละประเภท โดยแสดงหนี้เดิมและหนี้ใหม่ท่ีเกิดจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ และ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องอ่ืนให้ชัดเจน เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
  ๓. ให้ ขสมก. รับความเห็นข
เก่ียวกับการเร่งดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการ
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ รวมท้ังเร่งหาแนว
โดยควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับเงินอุดหนุนท่ีได้รับจริงและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและการลงทุน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย
 

 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน พ้ืนท่ีเป้าหมาย กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
ล้านบาท) ประกอบด้วย งบสนับสนุนชุมชน ๑,๐๐๘ ล้านบาท และงบดํา

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิน
พัฒนาเมือง โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการ และนายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนเมืองเพ่ือสนับสนุน
โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีกําหนดไว้บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง
รวมท้ังจัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

มกราคม ๒๕๕๖  
๒๕๕๖ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เห็นชอบการกู้เงินในประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงินรวม ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ประกอบด้วย การกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และการกู้เงินเพ่ือปรับ

๐๐๐ ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
ให้กระทรวงการคลัง และ กฟผ. รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณากู้เงินตามความจําเป็นเพ่ือลดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว และให้
ระทรวงการคลังหารือร่วมกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการอนุมัติเงินกู้ โดยคํานึงถึงข้อกฎหมายในการดําเนินการ
จัดหาเงินกู้ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาเงินกู้

นต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่องในการดําเนินการ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

มกราคม ๒๕๕๖  
ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เห็นชอบการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๑,๓๓๖.๐๖๓ ล้านบาท โดยมีประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ

ล้านบาท และจํานวน ๓,๗๑๖.๓๙๕ ล้านบาท ตามลําดับ ตามความเห็นของคณะกรรม
อุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้เป็นไปตามนัยข้อ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. เร่งดําเนินการเก่ียวกับแผนฟ้ืนฟูกิจการของ ขสมก
เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ

เปรียบเทียบความเหมาะสม คุ้มค่าของทางเลือกในการลงทุนท้ังในระยะสัน้และระยะยาวครอบคลุมค่าใช้จ่ายท้ังหมด และมีการแยกต้นทุน
และรายได้ของการให้บริการแต่ละประเภท โดยแสดงหนี้เดิมและหนี้ใหม่ท่ีเกิดจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ และ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องอ่ืนให้ชัดเจน เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 

รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับการเร่งดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการ
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ รวมท้ังเร่งหาแนวทางปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปี พ
โดยควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับเงินอุดหนุนท่ีได้รับจริงและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและการลงทุน

ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

เทศบาลนคร/อําเภอเมืองในแต่ละจังหวัด 
ล้านบาท และงบดําเนินการ ๒๙๒ ล้านบาท 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิน
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ 

นกรรมการ และนายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนเมืองเพ่ือสนับสนุน

ะการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง 
รวมท้ังจัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

ล้านบาท ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ล้านบาท และการกู้เงินเพ่ือปรับ

รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณากู้เงินตามความจําเป็นเพ่ือลดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว และให้
ระทรวงการคลังหารือร่วมกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการอนุมัติเงินกู้ โดยคํานึงถึงข้อกฎหมายในการดําเนินการ
จัดหาเงินกู้ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาเงินกู้

นต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่องในการดําเนินการ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

อุดหนุนบริการสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจําปี
ล้านบาท โดยมีประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ

ล้านบาท ตามลําดับ ตามความเห็นของคณะกรรมการเงิน
เพ่ือให้เป็นไปตามนัยข้อ ๗ (๓) ของ
๒๕๕๔ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

เร่งดําเนินการเก่ียวกับแผนฟ้ืนฟูกิจการของ ขสมก. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) ท่ีให้มีการวิเคราะห์

นและระยะยาวครอบคลุมค่าใช้จ่ายท้ังหมด และมีการแยกต้นทุน
และรายได้ของการให้บริการแต่ละประเภท โดยแสดงหนี้เดิมและหนี้ใหม่ท่ีเกิดจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ และ

องสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับการเร่งดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการ

ทางปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับเงินอุดหนุนท่ีได้รับจริงและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและการลงทุน



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงส
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูก
ปี ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ผลการดําเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
   ๑.๑ การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชหลังนา รวม 
จัดส่งแล้ว ๒,๗๑๙.๑๓๖ ตัน พืชไร่หลังนาชนิดอ่ืนๆ 
   ๑.๒ ผลการปลูกพืชหลังนา ดําเนินการปลูกถ่ัวเขียวหลังนา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกําแพงเพชร 
๑๔๘,๖๔๗ ไร่ รวมจํานวน ๓๓๓,๐๔๓ 
เมล็ดพันธ์ุให้กับเกษตรกร คาดว่าจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
   ๑.๓ การติดตามประเมินผลโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปีเพาะปลูก
    ๑.๓.๑ เกษตรกรท่ีร้อยละ 
    ๑.๓.๒ เกษตรกรท่ีได้รับเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวไปปลูกระบุว่าเพียงพอ และเมล็ดพันธ์ุมีความงอกดี
    ๑.๓.๓ จากดําเนินงานโครงการฯ มีการใช้น้ําชลประทานลดลง 
๑,๒๐๐-๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
    ๑.๓.๔ ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 
กิโลกรัมต่อไร ่คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๒ จากเป้าหมายท้ังโครงการฯ 
    ๑.๓.๕ พ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปรังใ
ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลลดลงเหลือร้อยละ 
    ๑.๓.๖ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยลดลงจาก 
ลดลง ๔๐๗ บาทต่อตัน คิดเป็นร้อยละ 
ของเกษตรกรลดลง รวมท้ังปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง
    ๑.๓.๗ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 
ในปีต่อไป เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการจัดระบบปลูกข้าวสามารถแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา
  ๒. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี พ
มีผลประทบต่อการจัดระบบการปลูกข้าว ปี 
ถ่ัวเขียวท่ีปลูกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
แนวทางแก้ไข ได้มีการกําหนดช่วงเวลาการปลูกข้าวใหม่เพ่ือให้เก็บเก่ียวข้าวก่อนน้ําท่วม มีการเลือกชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสม
กับสภาพและศักยภาพของพ้ืนท่ี ตลอดจนทบทวนช่วงเวลาปลูกพืชหลังนา
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาล และลด
เนื่องจากไม่สามารถเก็บเก่ียวหนีน้ําได้ รวมท้ังคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการจัดระบบการปลูกข้าวระดับจังหวัด
ควรมีการจัดประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าโครงการและการเตรียมการในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุให้
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

นโยบายสร้างรายได ้

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

มกราคม ๒๕๕๖  
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูก
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ผลการดําเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว 
การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชหลังนา รวม ๓,๑๗๘.๖๗๔ ตัน ประกอบด้วย ถ่ัวเขียว ผลิตได้ 
ตัน พืชไร่หลังนาชนิดอ่ืนๆ ๓ ชนดิ รวม ๓๐.๙๘๕ ตัน พืชปุ๋ยสด จํานวน 
ผลการปลูกพืชหลังนา ดําเนินการปลูกถ่ัวเขียวหลังนา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกําแพงเพชร ๑๘๔,๓๙๖ ไร่ และปลูกในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 
๐๔๓ ไร่ ตามเป้าหมาย สําหรับพืชไร่หลังนาชนิดอ่ืนๆ และพืชปุ๋ยสดอยู่ระหว่างดําเนินการส่งมอบ

เมล็ดพันธ์ุให้กับเกษตรกร คาดว่าจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖
การติดตามประเมินผลโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปีเพาะปลูก ๒๕๕๔

เกษตรกรท่ีร้อยละ ๙๕ เลือกปลูกถ่ัวเขียวเป็นพืชหลังนา 
เกษตรกรท่ีได้รับเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวไปปลูกระบุว่าเพียงพอ และเมล็ดพันธ์ุมีความงอกดี
จากดําเนินงานโครงการฯ มีการใช้น้ําชลประทานลดลง ๙๗๙ ล้านลูกบาศก์เมตร จากเป้าหมาย 

ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก ๗๑๑ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๗๕๖ 
จากเป้าหมายท้ังโครงการฯ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) คือ ร้อยละ 

พ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปรังในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนเมษายน 
ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลลดลงเหลือร้อยละ ๒๘ จากร้อยละ ๕๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ 

เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยลดลงจาก ๗,๓๐๙ บาทต่อตัน เหลือ 
ดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ เนื่องจากปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง มูลค่าการใช้สารเคมีเฉลี่ย

ของเกษตรกรลดลง รวมท้ังปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๙๖ มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดระบบการปลูกข้

ในปีต่อไป เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการจัดระบบปลูกข้าวสามารถแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา 

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทําให้ข้าวนาปีของเกษตรกรเ
มีผลประทบต่อการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕ ประกอบกับเกษตรกรมีการเปลี่ยนแผนการปลูกพืชหลังนา 

เมษายน ๒๕๕๕ ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ฝนตกน้ําท่วม จึงต้องไถกลบ เป็นต้น สําหรับ
เวลาการปลูกข้าวใหม่เพ่ือให้เก็บเก่ียวข้าวก่อนน้ําท่วม มีการเลือกชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสม

กับสภาพและศักยภาพของพ้ืนท่ี ตลอดจนทบทวนช่วงเวลาปลูกพืชหลังนา/พืชปุ๋ยสด หรือเว้นปลูก และการบริหารจัดการน้ําใหม่ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาล และลดความเสี่ยงจากน้ําท่วมท่ีส่งผลทําให้ผลผลิตข้าวเสียหาย
เนื่องจากไม่สามารถเก็บเก่ียวหนีน้ําได้ รวมท้ังคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการจัดระบบการปลูกข้าวระดับจังหวัด
ควรมีการจัดประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าโครงการและการเตรียมการในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุให้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว 

ตัน ประกอบด้วย ถ่ัวเขียว ผลิตได้ ๒,๘๗๔.๑๓๗ ตัน 
ตัน พืชปุ๋ยสด จํานวน ๒๗๓.๕๕๒ ตัน 

ผลการปลูกพืชหลังนา ดําเนินการปลูกถ่ัวเขียวหลังนา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 
ไร่ และปลูกในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ พ้ืนท่ี 

ไร่ ตามเป้าหมาย สําหรับพืชไร่หลังนาชนิดอ่ืนๆ และพืชปุ๋ยสดอยู่ระหว่างดําเนินการส่งมอบ
๒๕๕๖ 

๒๕๕๔/๕๕ 

เกษตรกรท่ีได้รับเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวไปปลูกระบุว่าเพียงพอ และเมล็ดพันธ์ุมีความงอกด ี
ล้านลูกบาศก์เมตร จากเป้าหมาย 

๗๕๖ กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึน ๔๕ 
คือ ร้อยละ ๒๐  

ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีพ้ืนท่ีระบาดเป็นบางจุด

บาทต่อตัน เหลือ ๖,๙๐๒ บาทต่อตัน 
เนื่องจากปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง มูลค่าการใช้สารเคมีเฉลี่ย

มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ในปีต่อไป เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการจัดระบบปลูกข้าวสามารถแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

ทําให้ข้าวนาปีของเกษตรกรเสียหาย 
ประกอบกับเกษตรกรมีการเปลี่ยนแผนการปลูกพืชหลังนา (ถ่ัวเขียว) รวมท้ัง

ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ฝนตกน้ําท่วม จึงต้องไถกลบ เป็นต้น สําหรับ
เวลาการปลูกข้าวใหม่เพ่ือให้เก็บเก่ียวข้าวก่อนน้ําท่วม มีการเลือกชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสม

พืชปุ๋ยสด หรือเว้นปลูก และการบริหารจัดการน้ําใหม่ 
ความเสี่ยงจากน้ําท่วมท่ีส่งผลทําให้ผลผลิตข้าวเสียหาย

เนื่องจากไม่สามารถเก็บเก่ียวหนีน้ําได้ รวมท้ังคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการจัดระบบการปลูกข้าวระดับจังหวัด
ควรมีการจัดประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าโครงการและการเตรียมการในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุใหเ้กษตรกร 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔
   ๑.๑ การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ
ได้ดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย แผนงานเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก แผนงานส่งเสริมการผลิต
กล้วยไม้คุณภาพ แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม แผนงานพัฒนาองค์กร และแผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก
   ๑.๒ ผลกระทบจากการดําเนินการ
    ๑.๒.๑ ปริมา
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริมาณการส่งออก 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลค่าการส่ง
กล้วยไม้ต้นของไทยลดลง ร้อยละ ๙.๑ 
ตามลําดับ) แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าแล้วส่งออกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
และ ๓๘๓.๗ ล้านบาท ตามลําดับ) 
    ๑.๒.๒ เกิดการดําเนินการแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ  และสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกล้วยไม้ เพ่ือร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาทําให้
ยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๑.๒.๓ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม สหกรณ์ และคลัสเตอร์กล้วยไม้ ทําให้เกิดความเข้มแข็ง
ในองค์กรเกษตรกร 
    ๑.๒.๔ มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยกล้วยไม้
    ๑.๒.๕ มีระบบเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้ 
(World Orchid Net) ในอนาคต 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรรายงานให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีพบและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้วย เช่น ควรระบุปัญหาอุปสรรคกรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศกับต่างประเทศท่ีเป็นตลาดหลกั
ท้ังในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด การส่งเสริมให้มีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับภาคเอกชน
ท้องถ่ินในตลาดใหม่ท่ีนิยมกล้วยไม้ไทย และเพ่ิม
และการประกวดกล้วยไม้นานาชาติ การเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่เกษตรกรเรื่องการประกอบการตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี และการทําเกษตรอย่างยั่งยืน การรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความ
ปัจจัยการผลิต และนํามาตรฐานสินค้าเกษตรมาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือจูงใจให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice ; GAP) 
ในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลสินค้ากล้วยไม้เชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งและคู่ค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การขยายตลาดใหม ่ๆ ให้มากข้ึนเพ่ือทดแทนตลาดส่งออกเดิมท่ีประสบปัญหาเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้มีตลาดกลาง
ในการประมูลกล้วยไม้เพ่ือพัฒนากลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ดอกกล้วยไม้ของไทย
อย่างแพร่หลายในการจัดงานและพิธีการต่าง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ

รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
๒๕๕๔-๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้

การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
นการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย แผนงานเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก แผนงานส่งเสริมการผลิต

กล้วยไม้คุณภาพ แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม แผนงานพัฒนาองค์กร และแผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก
ผลกระทบจากการดําเนินการ 

ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 
ปริมาณการส่งออก ๑๕,๓๕๐.๓๓ ตัน และ ๑๒,๓๘๑ ตัน ตามลําดับ
มูลค่าการส่งออก ๑,๔๕๑.๖ ล้านบาท และ ๑,๓๓๑.๐ ล้านบาท ตามลําดับ
๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริมาณการส่งออก ๒๑

แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าแล้วส่งออกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓.๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลค่าการส่งอ

เกิดการดําเนินการแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ  และสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกล้วยไม้ เพ่ือร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาทําให้
ยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม สหกรณ์ และคลัสเตอร์กล้วยไม้ ทําให้เกิดความเข้มแข็ง

มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยกล้วยไม ้
มีระบบเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้ (เว็บไซต์ Orchid Net) ๑ ระบบ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เว็บไซต์ระดับโลก

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรรายงานให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีพบและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้วย เช่น ควรระบุปัญหาอุปสรรคกรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน

การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศกับต่างประเทศท่ีเป็นตลาดหลกั
ท้ังในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด การส่งเสริมให้มีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับภาคเอกชน
ท้องถ่ินในตลาดใหม่ท่ีนิยมกล้วยไม้ไทย และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของกล้วยไม้ไทย การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้
และการประกวดกล้วยไม้นานาชาติ การเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่เกษตรกรเรื่องการประกอบการตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี และการทําเกษตรอย่างยั่งยืน การรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสําคัญและสนใจในมาตรการควบคุมคุ
ปัจจัยการผลิต และนํามาตรฐานสินค้าเกษตรมาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือจูงใจให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร

Good Agricultural Practice ; GAP) การจัดทําโรดแมป (roadmap) และเป้าหมายรายทางของผลลัพธ์ท่ีจะเ
ในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลสินค้ากล้วยไม้เชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งและคู่ค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ๆ ให้มากข้ึนเพ่ือทดแทนตลาดส่งออกเดิมท่ีประสบปัญหาเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้มีตลาดกลาง
ไม้เพ่ือพัฒนากลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ดอกกล้วยไม้ของไทย

อย่างแพร่หลายในการจัดงานและพิธีการต่าง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ 

๒๕๕๓ (เรื่อง ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
นการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย แผนงานเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก แผนงานส่งเสริมการผลิต

กล้วยไม้คุณภาพ แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม แผนงานพัฒนาองค์กร และแผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก 

สิงหาคม ๒๕๕๕ ลดลงร้อยละ ๑๙.๓ 
ตัน ตามลําดับ) คิดเป็นมูลค่าลดลง ร้อยละ ๘.๓ 

ล้านบาท ตามลําดับ) ปริมาณการส่งออก
๒๑.๙ ล้านต้น และ ๑๙.๙ ล้านต้น 
มูลค่าการส่งออก ๓๗๑.๒ ล้านบาท 

เกิดการดําเนินการแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ  และสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกล้วยไม้ เพ่ือร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาทําใหก้ารขับเคลื่อน

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม สหกรณ์ และคลัสเตอร์กล้วยไม้ ทําให้เกิดความเข้มแข็ง

ระบบ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เว็บไซต์ระดับโลก 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรรายงานให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีพบและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้วย เช่น ควรระบุปัญหาอุปสรรคกรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 

การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศกับต่างประเทศท่ีเป็นตลาดหลกั
ท้ังในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด การส่งเสริมให้มีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับภาคเอกชน

การประชาสัมพันธ์จุดเด่นของกล้วยไม้ไทย การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้
และการประกวดกล้วยไม้นานาชาติ การเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่เกษตรกรเรื่องการประกอบการตามมาตรฐานการปฏิบัติ

สําคัญและสนใจในมาตรการควบคุมคุณภาพ
ปัจจัยการผลิต และนํามาตรฐานสินค้าเกษตรมาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือจูงใจให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร

และเป้าหมายรายทางของผลลัพธ์ท่ีจะเกิด
ในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลสินค้ากล้วยไม้เชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งและคู่ค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ๆ ให้มากข้ึนเพ่ือทดแทนตลาดส่งออกเดิมท่ีประสบปัญหาเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้มีตลาดกลาง
ไม้เพ่ือพัฒนากลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ดอกกล้วยไม้ของไทย

อย่างแพร่หลายในการจัดงานและพิธีการต่าง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้
   ๑.๑ อนุมัติให้องค์การสวนยาง 
(ธ.ก.ส.) ในวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือใช้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
[ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน 
   ๑.๒ ให้ยกเว้นการค้ําประกันเงินกู้ของ อ
ได้ค้ําประกันเงินกู้ระหว่าง ธ.ก.ส. กับสถาบันการเงินแหล่งเงินกู้แล้ว
   ๑.๓ ให้ อ.ส.ย. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ  
(เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
  ๒. ให้ ธ.ก.ส. สํารองจ่ายเงินกู้ให้แก่ อ
โดยชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา
ราคายาง) ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบปร
การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด
เพ่ือมิให้เกิดภาระงบประมาณในภาพรวมท่ีรัฐจะต้องชดเชยผลการขาดทุนจากการรับซื้อยางตามโครงการฯ ไปดําเนินการตอ่ไปดว้ย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
 และขนาดเล็ก (SMEs) 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ข้ันต่ําวันละ ๓๐๐ บาท และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ
ดังนี ้
  ๑.๑ มาตรการเพ่ือเสริมสภาพคล่อง เพ่ิมวงเงิน ลดต้นทุนทางการเงิน โดยผ่านกระบวนการให้สินเช่ือ ได้แก่ 
มาตรการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพ่ิมผลผลิต
แรงงาน มาตรการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาผลิ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 
สําหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start
   ๑.๒ มาตรการลดต้นทุนผู้ประกอบ
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรการการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรการการนําส่วนต่างของค่าจ้างท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึนจาก
อัตราค่าจ้างข้ันต่ําในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอัตราค่าจ้างข้ันต่ําวันละ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ
มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มาตรการการหักค่าเสื่อมร
เครื่องจักร มาตรการการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และมาตรการการลดค่าธรรมเนียมห้องพักท่ีเรียกเก็บสําหรับโรงแรม
ท่ีพักแรม 
   ๑.๓ มาตรการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ มาตรการการจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนท่ี
ไปยังสถานประกอบการต่างๆ 
   ๑.๔ มาตรการเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ได้แก่ มาตรการการปรับเพ่ิม
อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 
อนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ล้านบาท เพ่ือใช้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง
กันยายน ๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา

ให้ยกเว้นการค้ําประกันเงินกู้ของ อ.ส.ย. กับ ธ.ก.ส. เพ่ือไม่ให้เป็นการซ้ําซ้อน เนื่องจากกระทรวงการคลัง
กับสถาบันการเงินแหล่งเงินกู้แล้ว 
ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ  [ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา)] ให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาต่อไป 
สํารองจ่ายเงินกู้ให้แก่ อ.ส.ย. ไปก่อนตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว
ในอัตรา FDR+1 เช่นเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 

ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับและติดตาม
การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด
เพ่ือมิให้เกิดภาระงบประมาณในภาพรวมท่ีรัฐจะต้องชดเชยผลการขาดทุนจากการรับซื้อยางตามโครงการฯ ไปดําเนินการตอ่ไปดว้ย

มกราคม ๒๕๕๖  
มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง

เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ

บาท และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ

มาตรการเพ่ือเสริมสภาพคล่อง เพ่ิมวงเงิน ลดต้นทุนทางการเงิน โดยผ่านกระบวนการให้สินเช่ือ ได้แก่ 
มาตรการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพ่ิมผลผลิต
แรงงาน มาตรการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) มาตรการการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ

ระยะท่ี ๕ และมาตรการการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme 
PGS New/Start-up) 

มาตรการลดต้นทุนผู้ประกอบการ โดยผ่านกระบวนการทางภาษีและเงินสมทบ ได้แก่ มาตรการการลด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรการการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรการการนําส่วนต่างของค่าจ้างท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึนจาก

เป็นอัตราค่าจ้างข้ันต่ําวันละ ๓๐๐ บาท มาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนชําระภาษี มาตรการการนํา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ
มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มาตรการการหักค่าเสื่อมร
เครื่องจักร มาตรการการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และมาตรการการลดค่าธรรมเนียมห้องพักท่ีเรียกเก็บสําหรับโรงแรม

มาตรการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ มาตรการการจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนท่ี

มาตรการเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ได้แก่ มาตรการการปรับเพ่ิม
อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

เบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา)]  
เพ่ือไม่ให้เป็นการซ้ําซ้อน เนื่องจากกระทรวงการคลัง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

ไปก่อนตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว 
๒๕๕๕ (เรื่อง การรักษาเสถียรภาพ

ะมาณท่ีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับและติดตาม
การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด 
เพ่ือมิให้เกิดภาระงบประมาณในภาพรวมท่ีรัฐจะต้องชดเชยผลการขาดทุนจากการรับซื้อยางตามโครงการฯ ไปดําเนินการตอ่ไปดว้ย 

มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง

เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SMEs จากการปรับอัตราค่าจ้าง

บาท และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 

มาตรการเพ่ือเสริมสภาพคล่อง เพ่ิมวงเงิน ลดต้นทุนทางการเงิน โดยผ่านกระบวนการให้สินเช่ือ ได้แก่ 
มาตรการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพ่ิมผลผลิต

มาตรการการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ 
Portfolio Guarantee Scheme 

การ โดยผ่านกระบวนการทางภาษีและเงินสมทบ ได้แก่ มาตรการการลด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรการการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรการการนําส่วนต่างของค่าจ้างท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึนจาก

จ่ายก่อนชําระภาษี มาตรการการนํา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาหักลดหย่อนภาษี 
มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มาตรการการหักค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร มาตรการการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และมาตรการการลดค่าธรรมเนียมห้องพักท่ีเรียกเก็บสําหรับโรงแรม/

มาตรการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ มาตรการการจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนท่ี 

มาตรการเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ได้แก่ มาตรการการปรับเพ่ิม



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๕ มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการขายโดยผ่านการบริโภค ได้แก่ มาตรการการจัดคาราวานสินค้าราคาถูก
ไปจําหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ
  ๒. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินต
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมท้ังพิจารณาการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุม
ทางการเงินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีรัฐบาลจัดหาให้ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย
  ๓. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น
ท่ีเก่ียวข้องประสานสถานประกอบธุรกิจข
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดย
ร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ
  ๑. เพ่ิมบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับการทําซ้ําโดยการบันทึกเสี
ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพ่ิมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกล่าว
  ๒. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการ
ทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา และคนพิการประ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
  ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
คนท่ีหนึ่ง หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีสอง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
  ๒. อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และกําหนด
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงิน
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ และพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามห
ขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน รวมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจํา
  ๓. ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง
  ๔. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการขายโดยผ่านการบริโภค ได้แก่ มาตรการการจัดคาราวานสินค้าราคาถูก
ไปจําหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ 

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรคํานึงถึงความเสมอภาคและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
รวมท้ังพิจารณาการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุม SMEs ท่ีไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ และ SMEs 
ทางการเงินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีรัฐบาลจัดหาให้ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย

ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น
ท่ีเก่ียวข้องประสานสถานประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือดูแลและพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

พิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดย
ร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี ้

เพ่ิมบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับการทําซ้ําโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพ่ิมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกล่าว 

เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการ
ทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา และคนพิการประเภทอ่ืนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มกราคม ๒๕๕๖  
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ 
คนท่ีหนึ่ง หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีสอง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลาง

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และกําหนดสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ กําหนดกรอบการใช้เงิน
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงิน

โครงการให้ความช่วยเหลือ และพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน รวมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจํา

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการขายโดยผ่านการบริโภค ได้แก่ มาตรการการจัดคาราวานสินค้าราคาถูก

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําและเพ่ิมขีดความสามารถ 

ความเสมอภาคและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
SMEs ท่ีมีปัญหาความน่าเช่ือถือ

ทางการเงินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีรัฐบาลจัดหาให้ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 
ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น  

นาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือดูแลและพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดย

ยงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์

เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการ

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นท่ีปรึกษา รัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ 

คนท่ีหนึ่ง หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีสอง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
สาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ กําหนดกรอบการใช้เงิน

ตามโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงิน
ลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน รวมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 
และการประชุมคณะทํางานย่อยแต่ละยุทธศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 
ดําเนินการตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
   ๑.๑ การวางกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนไปตลาดประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 
๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ท่ี 
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมแม่สอด
    ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ท่ี 
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยย้ายหรือขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าไปขยายการลงทุน
ในราชอาณาจักรกัมพูชา 
    ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ท่ี 
(ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปศุสัตว์ ไก่ หมู
ด้านอาหารร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผู้ผลิตอาหารหลักเลี้ยงทวีปเอเชีย
    ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ไปลงทุนด้านโรงแรม โรงพยาบาล แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค 
เส้นทางเช่ือมมรดกโลก : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค เส้นทางเช่ือมมรดกโลก
เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต ไทย
๕ เชียง : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค เส้นทาง 
    ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 
ในประเทศเพ่ือนบ้าน แผนปฏิบัติการนําร่อง ศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานของ
   ๑.๒ ประเด็นพิจารณาท่ีสําคัญ
    ๑.๒.๑ การอํานวยการความสะดวกทางการค้าไทย
     ๑.๒
(แม่สอด-เมียวดี) แห่งท่ี ๑ ให้แล้วเสร็จตามกําหนดสัญญาในเดือนเมษายน 
จัดสร้างสถานท่ีขนถ่ายสินค้าบริเวณถนนท่ีจะเข้าสู่สะพานฯ แห่งท่ี 
     ๑.๒
ในการเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย
ของเมียนมาร์อย่างเป็นระบบและครบวงจร
     ๑.๒
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือรองรับการเติบโตด้านการขนส่งและการท่องเท่ียว
    ๑.๒.๒ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด
และสังคมแห่งชาติเร่งการพิจารณาร่างระเบียบสํานักนายก
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสาระสําคัญของร่างระเบียบฯ คือ กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหน้าท่ี
ในการจัดทําแผนแม่บทและการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ังส่ว
ระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีสอดคล้องกับระบบ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
รุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน

รับทราบสรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 
และการประชุมคณะทํางานย่อยแต่ละยุทธศาสตร์ ระหว่างวันท่ี ๑๗ กันยายน-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ดําเนินการตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

การวางกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนไปตลาดประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมแม่สอด-เมียวด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยย้ายหรือขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าไปขยายการลงทุน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ความมั่นคงทางอาหารท่ีผลิตในประเทศหนึ่งและนําไปแปรรูปจําหน่ายอีกประเทศหนึ่ง 
าวโพด อ้อย ปศุสัตว์ ไก่ หมู) แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ด้านอาหารร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผู้ผลิตอาหารหลักเลี้ยงทวีปเอเชีย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการท่องเท่ียว การบริการในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย

ไปลงทุนด้านโรงแรม โรงพยาบาล แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค 
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค เส้นทางเช่ือมมรดกโลก-สุโขทัย
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต ไทย

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค เส้นทาง ๕ เชียง (เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงใหม่ เชียงราย เชียงของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ TETRO (JETRO OF THAILAND) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักลงทุนไทยไปลงทุน

ในประเทศเพ่ือนบ้าน แผนปฏิบัติการนําร่อง ศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานของ JETRO เพ่ือจัดตั้ง
ประเด็นพิจารณาท่ีสําคัญ 

การอํานวยการความสะดวกทางการค้าไทย-เมียนมาร ์
๒.๑.๑ ให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เร่งดําเนินการซ่อมสะพานมิตรภาพไทย

ให้แล้วเสร็จตามกําหนดสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ และให้เทศบาลนครแม่สอดพิจารณาลงทุน
จัดสร้างสถานท่ีขนถ่ายสินค้าบริเวณถนนท่ีจะเข้าสู่สะพานฯ แห่งท่ี ๑ 

๒.๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งท่ี ๒ โดยเฉพาะการเช่ือมโยงการขนส่งทางถนนต่อไปถึงเมืองกอกะเร็ก
ของเมียนมาร์อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

๒.๑.๓ ให้กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เร่งพิจารณาดําเนินการขยายสนามบินแม่สอด
เพ่ือรองรับการเติบโตด้านการขนส่งและการท่องเท่ียว 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด-เมียวดี ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเร่งการพิจารณาร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสาระสําคัญของร่างระเบียบฯ คือ กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหน้าท่ี

ในการจัดทําแผนแม่บทและการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ังส่วนกลางและภูมิภาค รวมท้ังพัฒนา
ระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีสอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

รุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 

รับทราบสรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 
๒๕๕๕ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

การวางกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนไปตลาดประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน 

การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น 
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยย้ายหรือขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าไปขยายการลงทุน

ความมั่นคงทางอาหารท่ีผลิตในประเทศหนึ่งและนําไปแปรรูปจําหน่ายอีกประเทศหนึ่ง 
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ด้านอาหารร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผู้ผลิตอาหารหลักเลี้ยงทวีปเอเชีย 
อนบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย

ไปลงทุนด้านโรงแรม โรงพยาบาล แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย 
สุโขทัย-หลวงพระบาง-พุกาม-เสียมราฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต ไทย-ลาว-กัมพูชา และเส้นทาง 
เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงใหม่ เชียงราย เชียงของ) 

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักลงทุนไทยไปลงทุน
เพ่ือจัดตั้ง TETRO 

ให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เร่งดําเนินการซ่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ 
และให้เทศบาลนครแม่สอดพิจารณาลงทุน

ห้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงการขนส่งทางถนนต่อไปถึงเมืองกอกะเร็ก

คม เร่งพิจารณาดําเนินการขยายสนามบินแม่สอด

เมียวดี ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
รัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพ่ือนําเข้าสู่การพิจารณา

คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสาระสําคัญของร่างระเบียบฯ คือ กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหน้าท่ี
นกลางและภูมิภาค รวมท้ังพัฒนา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

    ๑.๒.๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ฯลฯ ย้ายฐานการผลิต
ไปราชอาณาจักรกัมพูชา ภาครัฐจะจัดคณะนํานักลงทุนไทย
ในนิคมอุตสาหกรรมโอเนียงและนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ ระหว่างวันท่ี 
    ๑.๒.๔ การสนับสนุนการลงทุนด้านแหล่งกระจายสินค้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้สํานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน กระทรวงการคลัง เร่งรัดโครงการนําร่องในการจัดตั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง
ประชาชนลาว ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
    ๑.๒.๕ การดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
Transport Agreement (GMS/CBTA) 
เร่งรัดกระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ผลักดันการออกกฎห
อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ
พ.ศ. .... (ในเรื่องเก่ียวกับข้อบทว่าดว้ยการผ่านแดน
(CBTA) ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารครบท้ัง 
ท่ีลงนามยังไม่สมบูรณ์  
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค จํานวน 
ต่อแหล่งท่องเท่ียว แหล่งโบราณสถานต่าง ๆ  หรือกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือคนในท้องถ่ิน
มีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการโครงการต่าง
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง การอนุมัตินําเขา้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติในหลักการการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า 
   ๑.๑ ให้ อคส. นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ 
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
   ๑.๒ ให้ อคส. นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ 
ในประเทศ ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ประมาณ 
  ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายอาหารร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหารจัดการ
ช่วงเวลาและปริมาณการนําเข้าข้าวโพ
ภายในประเทศของไทย ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสํา
ดูแลการนําเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ท้ังศัตรูพืช โรคพืชและสัตว์
สารปนเปื้อนต่าง ๆ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะการนําเข้าตามแนวชายแดนต่าง
ควรติดตามการนําเข้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการปริมาณและราคาข้าวโพดไม่ให้มีผลกระทบกับเกษตรกร
ในประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบการกําหนดสินค้า จํานวน 
ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นสินค้าและบริการควบคุมในปี พ
ดังนี ้
   ๑.๑ คงรายการสินค้าและบริการควบคุมเดิม จํานวน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

การส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ฯลฯ ย้ายฐานการผลิต
ไปราชอาณาจักรกัมพูชา ภาครัฐจะจัดคณะนํานักลงทุนไทยไปสํารวจพ้ืนท่ีและเจรจาขอการสนับสนุนจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ในนิคมอุตสาหกรรมโอเนียงและนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

การสนับสนุนการลงทุนด้านแหล่งกระจายสินค้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้สํานักงาน
ระเทศเพ่ือนบ้าน กระทรวงการคลัง เร่งรัดโครงการนําร่องในการจัดตั้ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
. ๒๕๕๕ 
ดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

Transport Agreement (GMS/CBTA) เพ่ือส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าท้ังข้ามแดนและผ่านแดน
เร่งรัดกระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ผลักดันการออกกฎหมายท่ีค้างอยู่ ๕ 
อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร 

วยการผ่านแดน) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารครบท้ัง ๒๐ ฉบับ คงเหลือไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค จํานวน ๓ 

านต่าง ๆ  หรือกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือคนในท้องถ่ิน
มีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย

มกราคม ๒๕๕๖  
าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า 

อนุมัติในหลักการการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
กัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า (อคส.) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้

นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ 
 ๒๕๕๖ เพ่ือส่งออกต่อไปยังประเทศท่ีสาม ประมาณ ๒ แสนตัน

นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ ๐ เพ่ือนํา
ประมาณ ๑ แสนตัน และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖-มกราคม ๒๕๕๗ 

ให้คณะกรรมการนโยบายอาหารร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหารจัดการ
ช่วงเวลาและปริมาณการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประเทศของไทย ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสําคัญกับความเข้มงวดในการกํากับ
ดูแลการนําเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ท้ังศัตรูพืช โรคพืชและสัตว์

ๆ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะการนําเข้าตามแนวชายแดนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมท้ังกระทรวงพาณิชย์
การนําเข้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการปริมาณและราคาข้าวโพดไม่ให้มีผลกระทบกับเกษตรกร

ในประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

มกราคม ๒๕๕๖  
การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ

เห็นชอบการกําหนดสินค้า จํานวน ๔๐ รายการ และบริการ จํานวน 
ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นสินค้าและบริการควบคุมในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คงรายการสินค้าและบริการควบคุมเดิม จํานวน ๔๒ รายการ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

การส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ฯลฯ ย้ายฐานการผลิต
ไปสํารวจพ้ืนท่ีและเจรจาขอการสนับสนุนจากราชอาณาจักรกัมพูชา 

๒๕๕๖ 
การสนับสนุนการลงทุนด้านแหล่งกระจายสินค้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้สํานักงาน
ระเทศเพ่ือนบ้าน กระทรวงการคลัง เร่งรัดโครงการนําร่องในการจัดตั้ง Container Yard ณ ท่านาแล้ง 

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง Cross Border 
เพ่ือส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าท้ังข้ามแดนและผ่านแดน 

๕ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) 
 .... ว่าด้วยการอนุตามความตกลง 

ฉบับ คงเหลือไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและสํานักงาน
๓ เส้นทาง จะต้องไม่ส่งผลกระทบ

านต่าง ๆ  หรือกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือคนในท้องถ่ิน 
ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ ๐ 
แสนตัน 
เพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
๒๕๕๗ ประมาณ ๑.๕ แสนตัน 

ให้คณะกรรมการนโยบายอาหารร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหารจัดการ
ดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภายในประเทศของไทย ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
คัญกับความเข้มงวดในการกํากับ

ดูแลการนําเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ท้ังศัตรูพืช โรคพืชและสัตว์ 
ๆ อย่างเคร่งครัด รวมท้ังกระทรวงพาณิชย์

การนําเข้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการปริมาณและราคาข้าวโพดไม่ให้มีผลกระทบกับเกษตรกร

าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

รายการ และบริการ จํานวน ๓ รายการ รวม ๔๓ รายการ 
๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

    ๑.๑.๑ หมวดอาหาร จํานวน 
ผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกร เนื้อสุกร น้ําตาลทราย น้ํามันและไขมันท่ีได้จากพืชหรือสัตว์ท้ังท่ีบริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเที
นมคืนรูป นมแปลง ไขมัน นมผง นมสด แป้งสาลี อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
    ๑.๑.๒ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จํานวน 
กระดาษเช็ดหน้า 
    ๑.๑.๓ หมวดปัจจัยทางการเกษตร 
หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ํา รถไถนา รถเก่ียวข้าว เครื่องวัดความช้ืนข้าว เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องช่ังวัด
อัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
    ๑.๑.๔ หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน 
สายไฟฟ้า 
    ๑.๑.๕   หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จํานวน 
กระดาษพิมพ์และเขียน เยื่อกระดาษ 
    ๑.๑.๖ หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จํานวน 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก
    ๑.๑.๗ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน 
    ๑.๑.๘ หมวดยารักษาโรค จํานวน 
    ๑.๑.๙ หมวดอ่ืน ๆ จํานวน 
    ๑.๑.๑๐ หมวดบริการ จํานวน 
บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานท่ีเก็บสินค้า บริการทางการเกษตร 
ค่าจ้างนวดข้าว ค่าจ้างสีข้าว เปน็ต้น) 
   ๑.๒ เพ่ิมรายการสินค้าควบคุม จํานวน 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับกรณีท่ีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจ
ควรพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรต่อไป และควรให้ความสําคัญกับการติดตาม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการสินค้าและบริการท่ีมีการควบคุม ซึ่งมีความผันผวนด้านราคา
และปริมาณสูง เพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
  ๒. ให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ รวมท้ังความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นว่า การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาจมีปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานใน
ศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีเอกภาพ ส่วนหน่วยงานท่ีประสงค์จะรับผิดชอบเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในขั้นตอนการจัดทําร่างแผนแม่บท ควรบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภ
ภาคประชาชน ตลอดจนภาคีพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจากร่างแผนแม่บทมีประเด็นรายละเอียดการดําเนินงานค่อนข้างมาก 
นอกจากนี้ นโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรกําหนดให้มีผู้แทน
จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
ไปประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ ให้แก้ไขคํานิยาม 
แล้วดําเนินการต่อไปได ้
  ๓. เมื่อร่างระเบียบสํานักนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมาพิจารณาดําเนินการเป็นลําดับแรก
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

หมวดอาหาร จํานวน ๑๔ รายการ คือ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกร เนื้อสุกร น้ําตาลทราย น้ํามันและไขมันท่ีได้จากพืชหรือสัตว์ท้ังท่ีบริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเที
นมคืนรูป นมแปลง ไขมัน นมผง นมสด แป้งสาลี อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จํานวน ๓ รายการ คือ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษชําระ 

หมวดปัจจัยทางการเกษตร จํานวน ๙ รายการ คือ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 
หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ํา รถไถนา รถเก่ียวข้าว เครื่องวัดความช้ืนข้าว เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องช่ังวัด

หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๓ รายการ คือ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น

หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ คือ กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว 
 

หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จํานวน ๓ รายการ คือ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานย
รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก 

หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน ๓ รายการ คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเช้ือเพลิง เม็ดพลาสติก
หมวดยารักษาโรค จํานวน ๑ รายการ คือ ยารักษาโรค 
หมวดอ่ืน ๆ จํานวน ๑ รายการ คือ เครื่องแบบนักเรียน 
หมวดบริการ จํานวน ๓ รายการ คือ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการค้า 

บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานท่ีเก็บสินค้า บริการทางการเกษตร (ค่าจ้าง เก็บเก่ียวข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ
 

เพ่ิมรายการสินค้าควบคุม จํานวน ๑ รายการ คือ ผลปาล์มน้ํามัน (เป็นรายการท่ี 
ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับกรณีท่ีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์
ควรพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรต่อไป และควรให้ความสําคัญกับการติดตาม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการสินค้าและบริการท่ีมีการควบคุม ซึ่งมีความผันผวนด้านราคา

มาณสูง เพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 

เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

วามเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ รวมท้ังความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นว่า การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาจมีปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในทางปฏิบัติ เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีจะไปให้บริการภายใน
ศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีเอกภาพ ส่วนหน่วยงานท่ีประสงค์จะรับผิดชอบเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในขั้นตอนการจัดทําร่างแผนแม่บท ควรบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภ
ภาคประชาชน ตลอดจนภาคีพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจากร่างแผนแม่บทมีประเด็นรายละเอียดการดําเนินงานค่อนข้างมาก 
นอกจากนี้ นโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรกําหนดให้มีผู้แทน

ายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
ไปประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ ให้แก้ไขคํานิยาม “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้มีการค้าบริเวณพรมแดนด้วย 

เมื่อร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมาพิจารณาดําเนินการเป็นลําดับแรก 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

รายการ คือ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกร เนื้อสุกร น้ําตาลทราย น้ํามันและไขมันท่ีได้จากพืชหรือสัตว์ท้ังท่ีบริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น 
นมคืนรูป นมแปลง ไขมัน นมผง นมสด แป้งสาลี อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 

รายการ คือ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษชําระ 

รายการ คือ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 
หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ํา รถไถนา รถเก่ียวข้าว เครื่องวัดความช้ืนข้าว เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องช่ังวัด

คือ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น 

รายการ คือ กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว 

รายการ คือ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 

รายการ คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเช้ือเพลิง เม็ดพลาสติก 

รายการ คือ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการค้า 
ค่าจ้าง เก็บเก่ียวข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ 

เป็นรายการท่ี ๔๓) 
ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ 
ควรพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรต่อไป และควรให้ความสําคัญกับการติดตาม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการสินค้าและบริการท่ีมีการควบคุม ซึ่งมีความผันผวนด้านราคา

มาณสูง เพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน

เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

วามเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ รวมท้ังความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นว่า การให้บริการ

ทางปฏิบัติ เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีจะไปให้บริการภายใน
ศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีเอกภาพ ส่วนหน่วยงานท่ีประสงค์จะรับผิดชอบเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในขั้นตอนการจัดทําร่างแผนแม่บท ควรบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ตลอดจนภาคีพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจากร่างแผนแม่บทมีประเด็นรายละเอียดการดําเนินงานค่อนข้างมาก 
นอกจากนี้ นโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรกําหนดให้มีผู้แทน

ายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 
ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้มีการค้าบริเวณพรมแดนด้วย 

. .... มีผลใช้บังคับแล้ว ให้นําเรื่อง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
   การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
(กบส.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๖ 
ดังนี ้
  ๑. (ร่าง) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ
   ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าและโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและบริการ
ภายในประเทศและเช่ือมไปสู่ตลาดคู่ค้าสําคัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 
เพ่ือกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ในการแข่งขันของสาขาการผลิตเป้าหมายของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการผลิตของประเทศ และยุทธศาสตร์ท่ี 
การพัฒนาเส้นทางการค้าและช่องทางการกระ
   ๑.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของ กบส
ตัวช้ีวัด (KPI) และระยะเวลาการติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน การกําหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดช
และบูรณาการแผนงานโครงการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณและสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
การกําหนดแนวทางการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพ่ือประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในกระบวนการโลจิสติกส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า 
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) ควบคู่กับการพัฒนาเช่ือมโยงในโซ่อุปทาน 
ความรู้และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญท้ังจากในและนอกประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อส
ไปประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์และนําเสนอคณะกรรมการ กบส
  ๒. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
National Single Window (NSW) ท่ีประชุมมีมติ
   ๒.๑ รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก 
และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
การส่งออกโลจิสติกส์ โดย 
    ๒.๑.๑ การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่า
(G2G) ปัจจุบันมีการส่งผ่านข้อมูลเฉลี่ยเดือนละ 
ระบบ NSW จํานวน ๑๑ หน่วยงาน มีหน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างทดสอบระบบเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ
และอยู่ระหว่างดําเนินโครงการนําร่อง
สินค้าของอาเซียน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ
ร่าง) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 

ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าและโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและบริการ
ภายในประเทศและเช่ือมไปสู่ตลาดคู่ค้าสําคัญ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค้า
เพ่ือกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของสาขาการผลิตเป้าหมายของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนากําลังคนและระบบข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิม

สิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การสร้างความร่วมมือของโซ่อุปทาน
ระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการผลิตของประเทศ และยุทธศาสตร์ท่ี 
การพัฒนาเส้นทางการค้าและช่องทางการกระจายสินค้าและบริการหลักของประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดคู่ค้าหลัก

ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของ กบส
และระยะเวลาการติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน การกําหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดช

และบูรณาการแผนงานโครงการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณและสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
การกําหนดแนวทางการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพ่ือประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

กส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) เพ่ือลดต้นทุนการดําเนินงานของผู้ประกอบการ การพัฒนา
ระบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า (Soft Infrastructure) ณ บริเวณด่านการค้าชายแดน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการที่ขาดแคลน การพัฒนา
ควบคู่กับการพัฒนาเช่ือมโยงในโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

ความรู้และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญท้ังจากในและนอกประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อส
ไปประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์และนําเสนอคณะกรรมการ กบส. 

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
ท่ีประชุมมีมต ิ

รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก 
และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของคณะอนุกรรมการการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า

การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานออกใบอนุญาต/ใบรับรองนําเข้า
ปัจจุบันมีการส่งผ่านข้อมูลเฉลี่ยเดือนละ ๖ ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นทางการกับ

หน่วยงาน มีหน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างทดสอบระบบเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ
และอยู่ระหว่างดําเนินโครงการนําร่อง ASEAN Single Window เช่ือมโยงข้อมูลใบขนสินค้าของอาเซียนและใบรับรองแหล่งกําเนิด

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน กบส. เสนอ 

ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมต ิ
ลจิสติกส์ฯ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๖ ด้าน 

ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าและโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและบริการ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์

การเพ่ิมศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
การพัฒนากําลังคนและระบบข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิม

การสร้างความร่วมมือของโซ่อุปทาน
ระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการผลิตของประเทศ และยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

จายสินค้าและบริการหลักของประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดคู่ค้าหลัก 
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของ กบส. เก่ียวกับการกําหนด

และระยะเวลาการติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน การกําหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และบูรณาการแผนงานโครงการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณและสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
การกําหนดแนวทางการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพ่ือประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

เพ่ือลดต้นทุนการดําเนินงานของผู้ประกอบการ การพัฒนา
ณ บริเวณด่านการค้าชายแดน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
การพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการที่ขาดแคลน การพัฒนา

Supply Chain) ของภาคการผลิต การถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญท้ังจากในและนอกประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น 

. เพ่ือพิจารณาต่อไป 
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก 
ของคณะอนุกรรมการการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า

ใบรับรองนําเข้า-ส่งออกกับระบบ NSW 
ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นทางการกับ

หน่วยงาน มีหน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างทดสอบระบบเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ NSW จํานวน ๙ หน่วยงาน 
เช่ือมโยงข้อมูลใบขนสินค้าของอาเซียนและใบรับรองแหล่งกําเนิด



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

    ๒.๑.๒ การปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับให้ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่
     ๒.๑.๓ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร
ความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานเพ่ิมเติม พร้อมประสานให้อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ทุกส่วนราชการเสนอคณะกรรมการกําหนดเป้าหมา
จัดสรรอัตรากําลังคนสําหรับการพัฒนาระบบ
   ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานท่ีเก่ี
เพ่ือหารือในรายละเอียดของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ระหว่างหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและให้นําเสนอคณะกรรมการ 
กบส. เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
 ช่วงบางซ่ือ-รังสิต 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
ในสัญญา ท่ี ๒ และ ๓ แล้ว ให้นําเสนคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพ่ือพิจารณาวงเงินลงทุนรวมท้ัง 
  ๒. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งท่ี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ ดังนี ้
   ๒.๑ รับทราบสถานะการดําเนินการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
ในสัญญาท่ี ๑ (งานก่อสร้างงานโยธาสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง
ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และสัญญาท่ี ๓ (งานออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบ
   ๒.๒ เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ท่ี ๒ เพ่ิมเติมจากจํานวน ๑๙,๓๑๔ ล้านบาท เป็น 
งานโยธาในสัญญาท่ี ๑ และ ๒ ตามลําดับข้ันตอนการดําเนินโครงการต่อไป พร้อมท้ังเห็นชอบให้ รฟท
เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
และสัญญาท่ี ๒ จํานวน ๒,๐๓๒.๑๗ ล้านบาท ท้ังนี้ ให้ รฟท
ของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
    ๒.๒.๑ แผนการดําเนินงานของโครงการฯ ท้ังในด้านการก่อสร้างงานโยธา 
ระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า (สัญญาท่ี ๓) รวมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกวดราคาของสัญญาท่ี 
เร่งด่วนของการดําเนินการก่อสร้างงานโยธา 
รถไฟฟ้ามาให้บริการประชาชนได้ทันทีท่ีการก่อสร้างงา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

การปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างระเบียบ
ว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการ

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับให้ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องได ้

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร ICT 
ความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานเพ่ิมเติม พร้อมประสานให้อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ทุกส่วนราชการเสนอคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาจัดสรรกําลังคน ซึ่ง คปร
จัดสรรอัตรากําลังคนสําหรับการพัฒนาระบบ NSW บางส่วน และแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการได้รับทราบแล้ว

ให้กระทรวงการคลังประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานท่ีเก่ี
เพ่ือหารือในรายละเอียดของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ระหว่างหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและให้นําเสนอคณะกรรมการ 

มกราคม ๒๕๕๖  
พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 

ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ขออนุมตัิกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติ
สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต] เฉพาะในส่วนท่ีกําหนดว่า ภายหลังจากได้ผลการประกวดราคา

แล้ว ให้นําเสนคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพ่ือพิจารณาวงเงินลงทุนรวมท้ัง ๓ สัญญา ในคราวเ
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ

เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
 

รับทราบสถานะการดําเนินการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
งานก่อสร้างงานโยธาสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง) สัญญาท่ี ๒ (งานก่อสร้างงานโยธา ทางยกระดับและสถานี

งานออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบ E&M ช่วงบางซื่อ-รังสิต) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ
เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับกรอบวงเงินลงทุนด้านงานโยธาของโครงการฯ ของสัญญา

ล้านบาท เป็น ๒๑,๒๓๕.๔๔ ล้านบาท และให้ รฟท. ดําเนินการโครงการฯ เพ่ือนําไปสู่การก่อสร้าง
ตามลําดับข้ันตอนการดําเนินโครงการต่อไป พร้อมท้ังเห็นชอบให้ รฟท

เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ในส่วนของงานสัญญาท่ี 
ล้านบาท ท้ังนี้ ให้ รฟท. และกระทรวงคมนาคมเร่งจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

แผนการดําเนินงานของโครงการฯ ท้ังในด้านการก่อสร้างงานโยธา (สัญญาท่ี 
รวมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกวดราคาของสัญญาท่ี 

เร่งด่วนของการดําเนินการก่อสร้างงานโยธา (งานสัญญาที่ ๑ และ ๒) และสร้างความเชื่อมั่นว่า รฟท
นได้ทันทีท่ีการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

การปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างระเบียบ
ว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการ

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับให้ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูล

ICT กรมศุลกากรได้รวบรวมปริมาณ
ความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานเพ่ิมเติม พร้อมประสานให้อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ของ

พิจารณาจัดสรรกําลังคน ซึ่ง คปร. ได้พิจารณา
บางส่วน และแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการได้รับทราบแล้ว 

ให้กระทรวงการคลังประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือหารือในรายละเอียดของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ระหว่างหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและให้นําเสนอคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเตมิ 
เฉพาะในส่วนท่ีกําหนดว่า ภายหลังจากได้ผลการประกวดราคา  

สัญญา ในคราวเดียวกัน 
ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตร ี

ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตร ี

รับทราบสถานะการดําเนินการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต 
งานก่อสร้างงานโยธา ทางยกระดับและสถานี

ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
ปรับกรอบวงเงินลงทุนด้านงานโยธาของโครงการฯ ของสัญญา

รโครงการฯ เพ่ือนําไปสู่การก่อสร้าง
ตามลําดับข้ันตอนการดําเนินโครงการต่อไป พร้อมท้ังเห็นชอบให้ รฟท. ดําเนินการกู้เงินภายในประเทศ

รังสิต ในส่วนของงานสัญญาท่ี ๑ จํานวน ๒,๘๕๔.๔๘ ล้านบาท 
และกระทรวงคมนาคมเร่งจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

สัญญาท่ี ๑ และ ๒) และการจัดหา
รวมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกวดราคาของสัญญาท่ี ๓ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจําเป็น

และสร้างความเชื่อมั่นว่า รฟท. จะสามารถจัดหา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

    ๒.๒.๒ เร่งจัดทํารายงานการประมาณการวงเงินเบิกจ่ายของโครงการฯ เสนอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
พิจารณาตามข้ันตอน เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะได้มีมติเห็นชอบแผนก่อหนี้สาธารณะ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
  ๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท
ก่อนส่งมอบพ้ืนท่ีให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินกู้ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและวงเงินก่อสร้
ภาระงบประมาณรายจ่ายท่ีรัฐบาลจะต้องรับภาระการชําระหนี้เงินกู้เพ่ิมข้ึนในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบร
 (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ดังนี้
  ๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดําเนินการตามมาตรา 
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ
และกระทรวงคมนาคมในประเด็นต่างๆ ไปประกอบการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้าก
ผู้เสนอราคาต่ําท่ีสุด เพ่ือให้ได้ข้อเสนอท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายท้ังในส่วนของเงินลงทุนเบื้องต้น 
(ค่างานระยะท่ี ๒) ในราคาท่ีต่ําลง ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเท
สําคัญ ได้แก่ 
   ๑.๑ เจรจาต่อรองค่างานระบบขบวนรถไฟฟ้าให้ต่ําลง
   ๑.๒ เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบํารุงรักษาให้อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับต้นทุนการเดินรถและ
บํารุงรักษาของผู้ให้บริการเดินรถในปัจจุบัน
   ๑.๓ เจรจากําหนดอัตราผลกําไรท่ีเห
PPP Net Cost ท่ีผู้รับสัมปทานต้องรับความเสี่ยงทางด้านปริมาณผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารของโครงการท้ังหมด
   ๑.๔ เจรจาพิจารณาปรับลดรายการค่าใช้จ่ายท่ีเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประ
ไทยโดยตรงออกไป 
   ๑.๕ เจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยและพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ย
คงท่ีและอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมท้ังผลกระทบต่อภาระทางการเงินของภาครัฐ
   ๑.๖ พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า
สัมปทาน โดยให้เปรียบเทียบภาระทางการเงินระหว่างกรณีท่ีกําหนดระยะเวลาจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเวลา 
ตามท่ีเสนอกับกรณีท่ีรัฐจัดหาแหล่งเงินท่ีมีต้นทุนทางการเงินต่ํากว่า
   ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมาย รวมท้ังให้การ รฟม
เพ่ือประกอบการเจรจาต่อรองกับเอกชนผู้เสนอราคาต่ําสุด ได้แก่ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม
ช่วงบางซื่อ-เตาปูน ท่ีเหมาะสม ระหว่าง
ตามข้ันตอนต่อไป 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

เร่งจัดทํารายงานการประมาณการวงเงินเบิกจ่ายของโครงการฯ เสนอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
พิจารณาตามข้ันตอน เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะได้มีมติเห็นชอบแผนก่อหนี้สาธารณะ

แล้ว 
กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการแก้ปัญหางานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

ก่อนส่งมอบพ้ืนท่ีให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินกู้ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและวงเงินก่อสรา้งตามสัญญา เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้เกิด
ภาระงบประมาณรายจ่ายท่ีรัฐบาลจะต้องรับภาระการชําระหนี้เงินกู้เพ่ิมข้ึนในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่

สถานีเตาปูน) งานสัญญาท่ี ๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

นวาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ และให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการ

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ดังนี ้
ารพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดําเนินการตามมาตรา 

การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
และกระทรวงคมนาคมในประเด็นต่างๆ ไปประกอบการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด 
ผู้เสนอราคาต่ําท่ีสุด เพ่ือให้ได้ข้อเสนอท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายท้ังในส่วนของเงินลงทุนเบื้องต้น (ค่างานระยะท่ี 

ในราคาท่ีต่ําลง ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเท

เจรจาต่อรองค่างานระบบขบวนรถไฟฟ้าให้ต่ําลง 
เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบํารุงรักษาให้อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับต้นทุนการเดินรถและ

บํารุงรักษาของผู้ให้บริการเดินรถในปัจจุบัน 
เจรจากําหนดอัตราผลกําไรท่ีเหมาะสม เนื่องจากสัมปทานรูปแบบ PPP Gross Cost 

ท่ีผู้รับสัมปทานต้องรับความเสี่ยงทางด้านปริมาณผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารของโครงการท้ังหมด
เจรจาพิจารณาปรับลดรายการค่าใช้จ่ายท่ีเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประ

เจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยและพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ย
คงท่ีและอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมท้ังผลกระทบต่อภาระทางการเงินของภาครัฐ 

พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า
สัมปทาน โดยให้เปรียบเทียบภาระทางการเงินระหว่างกรณีท่ีกําหนดระยะเวลาจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเวลา 
ตามท่ีเสนอกับกรณีท่ีรัฐจัดหาแหล่งเงินท่ีมีต้นทุนทางการเงินต่ํากว่า 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๑๓ เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมาย รวมท้ังให้การ รฟม. และกระทรวงคมนาคมเร่งหารือในประเด็นท่ีเก่ียวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

การเจรจาต่อรองกับเอกชนผู้เสนอราคาต่ําสุด ได้แก่ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และสํานักงาน

ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. เร่งพิจารณาเสนอรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนสําหรับการเดินรถ
เตาปูน ท่ีเหมาะสม ระหว่าง PPP Gross Cost และ PPP Net Cost เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

เร่งจัดทํารายงานการประมาณการวงเงินเบิกจ่ายของโครงการฯ เสนอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
พิจารณาตามข้ันตอน เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะได้มีมติเห็นชอบแผนก่อหนี้สาธารณะ

รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการแก้ปัญหางานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
ก่อนส่งมอบพ้ืนท่ีให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินกู้ให้เหมาะสม

างตามสัญญา เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้เกิด
ภาระงบประมาณรายจ่ายท่ีรัฐบาลจะต้องรับภาระการชําระหนี้เงินกู้เพ่ิมข้ึนในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

ถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

เสนอ และให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการ

ารพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

รุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) ซึ่งเป็น 
ค่างานระยะท่ี ๑) รวมกับภาระค่าเดินรถ 

ในราคาท่ีต่ําลง ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในประเด็น

เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบํารุงรักษาให้อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับต้นทุนการเดินรถและ

PPP Gross Cost มีความแตกต่างจาก 
ท่ีผู้รับสัมปทานต้องรับความเสี่ยงทางด้านปริมาณผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารของโครงการท้ังหมด 

เจรจาพิจารณาปรับลดรายการค่าใช้จ่ายท่ีเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ

เจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยและพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ย

พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าให้กับเอกชนผู้รับ
สัมปทาน โดยให้เปรียบเทียบภาระทางการเงินระหว่างกรณีท่ีกําหนดระยะเวลาจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเวลา ๑๐ ปี

ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับจาก
และกระทรวงคมนาคมเร่งหารือในประเด็นท่ีเก่ียวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    

การเจรจาต่อรองกับเอกชนผู้เสนอราคาต่ําสุด ได้แก่ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และสํานักงาน

เร่งพิจารณาเสนอรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนสําหรับการเดินรถ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งท่ี 
   ๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 
และระบบส่งไฟฟ้าร่วมกัน รวมท้ังสิ้น ๓๑ 
งานปรับปรุงและขยายสายส่ง ๑๑ แนวสาย รวม 
๑ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 
กันยายน ๒๕๖๐) 
   ๑.๒ เห็นชอบให้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุนประจําปี พ
๑๑.๒ ล้านบาท 
  ๒. ให้ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงก
เก่ียวกับการบริหารจัดการการจัดซื้อท่ีดินให้รอบคอบเพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซ้อนและผลกระทบท่ีอาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม
โดยรวม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนให้เหมาะสม รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ก
ทางการเงินขององค์กรในระยะยาว เพ่ือตอบสนองการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การกําหนดเป้าหมายของดัชนีช้ีวัดท่ีสะท้อนถึง
ความเช่ือถือได้และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็น
ผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับแผนการดับไฟฟ้า (Planned Outage) 
ศึกษาข้อดีและข้อจํากัดของรูปแบบเทคโนโลยีด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงสถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศและแบบใช้ฉนวนก๊าซ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางของโครงการในระยะต่อไ
Impact Assessment : EIA) สําหรับแนวสายส่งในระยะต่อไปท่ีต้องผ่านพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 
เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําดังกล่าว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อ
  ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง รับไปหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดย กฟผ
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับและการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบสายส่ง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
รวมท้ังการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนมีประสิ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุม
 งานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
 ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงใช้วิธีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้าง
ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี ๒ 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
ธานกรรมการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม 

เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า
ท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี ๒ ในวงเงินลงทุน จํานวน ๒๑,๙๐๐ ล้านบาท โดยปรับปรุงในส่

๓๑ โครงการย่อย ประกอบด้วย งานปรับปรุงและขยาย สฟ. จํานวน 
แนวสาย รวม ๑๑ โครงการย่อย และงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด จํานวน 

ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๖ ปี ๔ เดือน นับตั้งแต่เริ่มศึกษาเตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จ 

เห็นชอบให้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุนประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับการบริหารจัดการการจัดซื้อท่ีดินให้รอบคอบเพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซ้อนและผลกระทบท่ีอาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม
โดยรวม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนให้เหมาะสม รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ก
ทางการเงินขององค์กรในระยะยาว เพ่ือตอบสนองการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การกําหนดเป้าหมายของดัชนีช้ีวัดท่ีสะท้อนถึง
ความเช่ือถือได้และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็น Benchmark เปรียบเทียบโครงการในแต่ละระยะ การประสานงานกับ

Planned Outage) ในพ้ืนท่ีเพ่ือซ่อมบํารุงและกําหนดมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน การพิจารณา
ศึกษาข้อดีและข้อจํากัดของรูปแบบเทคโนโลยีด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงสถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศและแบบใช้ฉนวนก๊าซ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางของโครงการในระยะต่อไป และเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สําหรับแนวสายส่งในระยะต่อไปท่ีต้องผ่านพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 1A และ 1B รวมท้ังศึกษาทางเลือกแนวสายส่งอ่ืน
เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําดังกล่าว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง รับไปหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดย กฟผ
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับและการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบสายส่ง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
รวมท้ังการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนมีประสทิธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

มกราคม ๒๕๕๖  
การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก 
ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงใช้วิธีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้าง

ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก 
ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตร ี
ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี ้

ดําเนินโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า 
ล้านบาท โดยปรับปรุงในส่วนของสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) 

จํานวน ๑๙ สฟ. รวม ๑๙ โครงการย่อย 
โครงการย่อย และงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด จํานวน 

เดือน นับตั้งแต่เริ่มศึกษาเตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (มิถุนายน ๒๕๕๔-

๒๕๕๕ สําหรับโครงการฯ จํานวน 

ารคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับการบริหารจัดการการจัดซื้อท่ีดินให้รอบคอบเพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซ้อนและผลกระทบท่ีอาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม
โดยรวม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนให้เหมาะสม รอบคอบและมีประสิทธิภาพ การให้ความสําคัญกับการวางแผน
ทางการเงินขององค์กรในระยะยาว เพ่ือตอบสนองการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การกําหนดเป้าหมายของดัชนีช้ีวัดท่ีสะท้อนถึง

เปรียบเทียบโครงการในแต่ละระยะ การประสานงานกับ
ในพ้ืนท่ีเพ่ือซ่อมบํารุงและกําหนดมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน การพิจารณา

ศึกษาข้อดีและข้อจํากัดของรูปแบบเทคโนโลยีด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงสถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศและแบบใช้ฉนวนก๊าซ
ป และเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 

รวมท้ังศึกษาทางเลือกแนวสายส่งอ่ืน

ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง รับไปหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับและการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบสายส่ง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุม
ถนนวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันออก) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงใช้วิธีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้าง 
นวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันออก) 

ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง แนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการล
 พ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
เสนอเก่ียวกับแนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิ
พ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.
   ๑.๑ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสาม
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ๑.๒ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันท่ี 
กู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ
ของร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
   ๑.๓ ในระหว่างวันที่ 
จะร่วมกันจัดการประชุมช้ีแจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบหลักเกณฑ์
จากการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ โดยจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในวันท่ี 
มกราคม ๒๕๕๖ โดยเชิญรัฐมนตรีทุกท่าน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการประชุ
รวมท้ังจัดนิทรรศการและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี 
เศรษฐกิจและทิศทางการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
   ๑.๔ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
จากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาร
ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป
  ๒. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
การดําเนินการในเรื่องนี้ควรมีการจัดทําเอกสารข้อมูลสรุปย่อกรอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น เหตุผลและความ
วัตถุประสงค์ ท่ีมาของแหล่งเงินทุน การจัดหาเงินกู้และการชําระหนี้ ความคุ้มค่าของการลงทุน ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เป็นต้น 
เพ่ือให้รัฐมนตรีทุกท่านสามารถช้ีแจงต่อประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสน
โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
   ๑.๑ กําหนดให้สะพานมิตรภาพ 
การเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประเภทของยานยนตร์ และต
   ๑.๒ กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างประเทศท่ีมีความตกลง
ในเส้นทางนครพนม-คําม่วน และเส้นทางคําม่วน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
แนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการล
พ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

รับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอเก่ียวกับแนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิ

.ศ. .... โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินการไว้ ดังนี ้
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี ๒๑ มกราคม 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อคณะรัฐมนตรี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... พร้อมท้ังบัญชีรายช่ือโครงการท่ีอยู่ในกรอบหลักการ
ของร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม
จะร่วมกันจัดการประชุมช้ีแจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบหลักเกณฑ์การดําเนินงาน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ โดยจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในวันท่ี 

โดยเชิญรัฐมนตรีทุกท่าน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการประชุ
รวมท้ังจัดนิทรรศการและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามผลการรับฟังความคิดเห็น

จากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาร
ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

รับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร
การดําเนินการในเรื่องนี้ควรมีการจัดทําเอกสารข้อมูลสรุปย่อกรอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น เหตุผลและความ
วัตถุประสงค์ ท่ีมาของแหล่งเงินทุน การจัดหาเงินกู้และการชําระหนี้ ความคุ้มค่าของการลงทุน ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เป็นต้น 
เพ่ือให้รัฐมนตรีทุกท่านสามารถช้ีแจงต่อประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม 

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้
กําหนดให้สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คําม่วน) ซึ่งข้ามแม่น้ําโขงเป็นสะพานท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประเภทของยานยนตร์ และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างประเทศท่ีมีความตกลง

คําม่วน และเส้นทางคําม่วน-นครพนม รวมท้ังรถยนต์ของเจ้าหน้าท่ีของราชอาณาจักรไทย และรถยนต์ของเจ้าหน้าท่ี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

แนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอเก่ียวกับแนวทางการเตรียมการเพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง

มกราคม ๒๕๕๖ จะเสนอยุทธศาสตร์
ารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อคณะรัฐมนตรี

จะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง 
ายช่ือโครงการท่ีอยู่ในกรอบหลักการ

กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม 
การดําเนินงาน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ โดยจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในวันท่ี ๒๒ 
โดยเชิญรัฐมนตรีทุกท่าน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม 

รวมท้ังจัดนิทรรศการและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) จะเป็นผู้ช้ีแจงภาพรวมของ

จะเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามผลการรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

นายวราเทพ รัตนากร) เสนอเพิ่มเติมว่า 
การดําเนินการในเรื่องนี้ควรมีการจัดทําเอกสารข้อมูลสรุปย่อกรอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น เหตุผลและความจําเป็น 
วัตถุประสงค์ ท่ีมาของแหล่งเงินทุน การจัดหาเงินกู้และการชําระหนี้ ความคุ้มค่าของการลงทุน ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เป็นต้น 
เพ่ือให้รัฐมนตรีทุกท่านสามารถช้ีแจงต่อประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

นครพนม - คําม่วน) พ.ศ. .... 

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คําม่วน) 
อ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

ซึ่งข้ามแม่น้ําโขงเป็นสะพานท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี ้

กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างประเทศท่ีมีความตกลง
นครพนม รวมท้ังรถยนต์ของเจ้าหน้าท่ีของราชอาณาจักรไทย และรถยนต์ของเจ้าหน้าท่ี



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยบํารุงรักษา
สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คําม่วน
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเช่ือมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ 
 สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง
 และกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหาร
 หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนี้
   ๑.๑ ใหก้ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ
ค่าจ้างท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จํานวน ๔,๗๔๕
ควบคุมงาน และค่า Provision sum 
สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ
จากแหล่งเงินกู้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไ
ของกระทรวงการคลังท่ีจะได้ตกลงกับ รฟม
   ๑.๒ ให้ รฟม. ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 
Cooperation Agency : JICA) ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สั
เลขท่ี TXXI-4 และสัญญาเงินกู้เลขท่ี
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว โดยการกู้เงินในประเทศ 
ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดําเนินการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และชําระหนี้แทน รฟม
ระหว่างกระทรวงการคลังกับ รฟม. โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกระทรวงการคลัง
ท่ีจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป 
   ๑.๓ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นงบชําระหนี้ให้แก่ รฟม
แก่แหล่งเงินกู้โดยตรง ท้ังในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และสําหรับในส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรั
โครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทน รฟม. 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่ รฟม
โดยในส่วนท่ีรัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุน ให้ รฟม
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินเยนที่อาจมีผลกระทบต่อการกู้เงิน
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอในครั้งนี้เพ่ือประกอบการดําเนินการต่อไป โดยในกรณีท่ีเห็นว่ามีความผันผวนของค่าเงินอย่างมีนัยสําคัญ
ให้กระทรวงการคลงัรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยบํารุงรักษา
คําม่วน) ของท้ังสองประเทศได้กําหนดรูปแบบร่วมกัน 

ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเช่ือมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

มกราคม ๒๕๕๖  
ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง
และกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนี ้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ยืมเงินต่อจากกระทรวงการคลัง สําหรับโครงการ

บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จํานวน ๑๑,๔๗๒.๓๖ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้า และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

๗๔๕.๔๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างท่ีปรึกษาบริหารและ
Provision sum ของงานโยธา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือให้ รฟม

สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จากแหล่งเงินกู้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไ
ของกระทรวงการคลังท่ีจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป 

ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 
ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สั

และสัญญาเงินกู้เลขท่ี TXXII-3 (Civil) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว โดยการกู้เงินในประเทศ 

ารคลังจะเป็นผู้ดําเนินการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และชําระหนี้แทน รฟม
โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกระทรวงการคลัง

ห้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นงบชําระหนี้ให้แก่ รฟม
แก่แหล่งเงินกู้โดยตรง ท้ังในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และสําหรับในส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรั

. สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่ รฟม. เพ่ือชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงให้เป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ
โดยในส่วนท่ีรัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุน ให้ รฟม. บันทึกการลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวเป็นส่วนของทุน

ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินเยนที่อาจมีผลกระทบต่อการกู้เงิน
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอในครั้งนี้เพ่ือประกอบการดําเนินการต่อไป โดยในกรณีท่ีเห็นว่ามีความผันผวนของค่าเงินอย่างมีนัยสําคัญ

งรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยบํารุงรักษา

ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตท่ีิเห็นควร
ให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเช่ือมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๕๕๖ สําหรับโครงการรถไฟฟ้า
งการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ 

และกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหาร

กู้ยืมเงินต่อจากกระทรวงการคลัง สําหรับโครงการ
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 

อสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้า และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างท่ีปรึกษาบริหารและ

องรัฐบาลเพ่ือให้ รฟม. กู้ยืมเงินต่อ 
๒๕๕๖ โดยให้ทยอยเบิกเงินกู้โดยตรง

จากแหล่งเงินกู้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International 
ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สัญญาเงินกู้

ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว โดยการกู้เงินในประเทศ 

ารคลังจะเป็นผู้ดําเนินการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และชําระหนี้แทน รฟม. และจัดทําสัญญาชําระหนี้แทน
โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกระทรวงการคลัง

ห้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นงบชําระหนี้ให้แก่ รฟม. เพ่ือชําระหนี้คืน
แก่แหล่งเงินกู้โดยตรง ท้ังในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และสําหรับในส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับ

รับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
เพ่ือชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงให้เป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

การฯ ดังกล่าวเป็นส่วนของทุน 
ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินเยนที่อาจมีผลกระทบต่อการกู้เงิน

ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอในครั้งนี้เพ่ือประกอบการดําเนินการต่อไป โดยในกรณีท่ีเห็นว่ามีความผันผวนของค่าเงินอย่างมีนัยสําคัญ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง รายละเอียดการปรับเพ่ิมวงเงินสัญญาท่ี 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีก
เก่ียวกับการปรับเพ่ิมวงเงินสัญญาท่ี ๑ 
มีมติเมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแห
ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
สถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง) 
ชานเมืองดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาแหล่งเงินท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงการต่อไปแล้ว และได้ส่งให้
กระทรวงการคลังรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการ
 และบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่
บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช
แห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด 
  ๑. กทพ. ได้ประชุมหารือกับท่ีปรึก
และ บีอีซีแอล เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช
อัยการสูงสุดก่อนลงนามสัญญาฯ กับ บีอีซีแอล เมื่อวันที่ 
การดําเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัชฯ รวมท้ังกําหนดการลงนามสัญญาฯ เพ่ือคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทราบด้วยแล้ว ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐
  ๒. กทพ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ บีอีซีแอล เริ่มปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้าง การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจรและระบบอ่ืนๆ ท่ี
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฯ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง ขออนุมัติเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
 อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเ
 เพ่ือกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์
 จังหวัดตราด 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 
   ๑.๑ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราด
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
รายละเอียดการปรับเพ่ิมวงเงินสัญญาท่ี ๑ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 

ณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมรายงานผลการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

๑ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ
เรื่อง ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟ
รังสิต] โดย รฟท. ได้จัดทํารายละเอียดการปรับเพ่ิมวงเงินสัญญาท่ี 
) แยกเป็นรายการ พร้อมท้ังระบุเหตุผลในการขอปรับเพ่ิมวงเงินสําหรับโครงการ

ชานเมืองดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาแหล่งเงินท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงการต่อไปแล้ว และได้ส่งให้
กระทรวงการคลังรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มกราคม ๒๕๕๖  
เกี่ยวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการ

งรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่

บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างการทางพิเศษ
และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีอีซีแอล) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
ได้ประชุมหารือกับท่ีปรึกษากฎหมาย (ร้อยตํารวจเอก โชคชัย สิทธิผลกุล รองเลขานุการอัยการสูงสุด

๒๕๕๕ พิจารณาปรับแก้ข้อความในร่างสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ
ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงาน
อัยการสูงสุดก่อนลงนามสัญญาฯ กับ บีอีซีแอล เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่ง กทพ. ได้นําเสนอรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัชฯ รวมท้ังกําหนดการลงนามสัญญาฯ เพ่ือคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
ได้มีหนังสือแจ้งให้ บีอีซีแอล เริ่มปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้าง การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

และเครื่องกล ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจรและระบบอ่ืนๆ ท่ี
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

มกราคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพ้ืนท่ีป่าชายเลน
ช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี ้

เห็นชอบให้เพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราด) ท่ีเห็นชอบในหลักการและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการ
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต 

ระทรวงคมนาคมรายงานผลการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ช่วงบางซื่อ-รังสิต ตามที่คณะรัฐมนตรี

ล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟ
ได้จัดทํารายละเอียดการปรับเพ่ิมวงเงินสัญญาท่ี ๑ (งานก่อสร้างงานโยธา

แยกเป็นรายการ พร้อมท้ังระบุเหตุผลในการขอปรับเพ่ิมวงเงินสําหรับโครงการระบบรถไฟ
ชานเมืองดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาแหล่งเงินท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงการต่อไปแล้ว และได้ส่งให้

เกี่ยวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการ
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างการทางพิเศษ

ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ร้อยตํารวจเอก โชคชัย สิทธิผลกุล รองเลขานุการอัยการสูงสุด) 

พิจารณาปรับแก้ข้อความในร่างสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงาน
ได้นําเสนอรายงานความก้าวหน้า

การดําเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัชฯ รวมท้ังกําหนดการลงนามสัญญาฯ เพ่ือคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ได้มีหนังสือแจ้งให้ บีอีซีแอล เริ่มปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้าง การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจรและระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ขออนุมัติเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพ้ืนท่ีป่าชายเลน

ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 

ฝ่ายเศรษฐกิจ) (เดิม) ในการประชุม

เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการ
นหลักการและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการ

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันท่ี ๑๗ 
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน จํานวน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นการถาวร
   ๑.๒ ให้กระทรวงคมนา
ของโครงการ ท้ังในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมท้ังกําหนดเง่ือนไขให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานผู้บริหาร
ท่าเรือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
  ๒. ในกรณีท่ีการดําเนิ
และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีด้วย ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรั
ผู้ดําเนินการปลูกป่าตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
ของโครงการนั้น ๆ ด้วย 
 

๓.๕ นโยบายพลังงาน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม 
กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
  ๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ
เก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ื
ถึงการประกอบกิจการน้ํามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ
  ๒. ร่างกฎกระทรวงคลังน้ํามัน พ
กิจการคลังน้ํามัน 
  ๓. ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรา
มีสาระสําคัญคือ กําหนดเก่ียวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน
  ๔. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ
และตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน พ
คุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ เคร่ืองท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เครื่องท่ี ๑-๓ ในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีชํารุดทรุดโทรม หมดอายุการใช้งาน เพ่ือยืดอายุการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้มีความพร้อม และความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า รวมท้ังลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษา ในวงเงินลงทุน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ท่ีห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเ
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน จํานวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา ท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นการถาวร 

ให้กระทรวงคมนาคมจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อ
ของโครงการ ท้ังในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมท้ังกําหนดเง่ือนไขให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานผู้บริหาร

 
ในกรณีท่ีการดําเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ มีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีด้วย ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเป็น
ผู้ดําเนินการปลูกป่าตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง

นโยบายพลังงาน 

มกราคม ๒๕๕๖  
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม ๔ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี
กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี ้

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พ
ถึงการประกอบกิจการน้ํามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาต ิ

ร่างกฎกระทรวงคลังน้ํามัน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบ

ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน พ
มีสาระสําคัญคือ กําหนดเก่ียวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน

ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ
ละหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน พ

คุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 

มกราคม ๒๕๕๖  
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ เคร่ืองท่ี ๑-๓ 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ื

ในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีชํารุดทรุดโทรม หมดอายุการใช้งาน เพ่ือยืดอายุการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้มีความพร้อม และความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า รวมท้ังลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษา ในวงเงินลงทุน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ท่ีห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลนในทุกกรณีฯ เพ่ือกรมเจ้าท่า
ตารางวา ท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน-ป่าคลองใหญ-่ป่าคลองมะขาม 

คมจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ท้ังในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมท้ังกําหนดเง่ือนไขให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานผู้บริหาร

นการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ มีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า 
และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีด้วย ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/

ฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเป็น
ผู้ดําเนินการปลูกป่าตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง

 รวม ๔ ฉบับ 
ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี

และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้ครอบคลุม

มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบ

ยจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดเก่ียวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ
ละหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนด

คุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ 

ดําเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนศรนีครนิทร ์
ในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีชํารุดทรุดโทรม หมดอายุการใช้งาน เพ่ือยืดอายุการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้มีความพร้อม และความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า รวมท้ังลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษา ในวงเงินลงทุน ๓,๖๐๐ ล้านบาท 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศ จํานวน 
จํานวน ๑,๕๓๕.๙๓ ล้านบาท 
   ๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี พ
เข่ือนศรีนครินทร์ เครื่องท่ี ๑-๓ จํานวน
  ๒ ให้ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับแนวทางการระดมทุนโครงการฯ หากมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์
จากต่างประเทศหรือเพ่ือซื้ออุปกรณ์ในประเทศและก่
หนี้สินต่อทุนของโครงการให้มีความเหมาะสม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนในการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
ให้มีความเหมาะสม รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่
การให้ความสําคัญกับการวางแผนทางเงินขององค์กรในระยะยาว โดยพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือทางการเงิน
สําหรับการระดมทุนเพ่ือให้มีต้นทุนทางเงินให้เหมาะสม การพิจารณาทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินลงทุนในการดําเนินโครงการ
ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีต้นทุนต่ําท่ีสุดและลดภาระทางการเงินในอนาคต การคัดเลือกอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ในโครงการควรพิจารณา
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังด้านต้นทุน ด้านเทคนิค ด้านความคงทน อายุการใช้งาน ด้านมาตรฐานสากลสําหรับอุปกรณ์ท่ีจะใช้
ในโครงการ ด้านความเช่ียวชาญในการซ่อมบํา
จากการเข้าใช้พ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนของประชาชนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ําของเขื่อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับการระบายน้ําจากเขื่อ
การรักษาระบบนิเวศน์ การเกษตร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีต้องใช้น้ําตอนท้ายเข่ือน ท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง การให้ความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยน้ําของเข่ือนให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง เพ่ือ
ต่อชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ํา การทําการศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการในช่วงตั้งแต่การริเริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการเพ่ิมบทบาทในการช่วยชุมชนวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือช่วย
ให้ชุมชนสามารถวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศ จํานวน ๒,๐๖๔.๐๗ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง

อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
จํานวน ๓๑๙.๓๖ ล้านบาท 

รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับแนวทางการระดมทุนโครงการฯ หากมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์
จากต่างประเทศหรือเพ่ือซื้ออุปกรณ์ในประเทศและก่อสร้าง เห็นควรให้ กฟผ.พิจารณาจัดโครงสร้างทางการเงิน โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนของโครงการให้มีความเหมาะสม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนในการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
ให้มีความเหมาะสม รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
การให้ความสําคัญกับการวางแผนทางเงินขององค์กรในระยะยาว โดยพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือทางการเงิน
สําหรับการระดมทุนเพ่ือให้มีต้นทุนทางเงินให้เหมาะสม การพิจารณาทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินลงทุนในการดําเนินโครงการ

มาะสม เพ่ือให้มีต้นทุนต่ําท่ีสุดและลดภาระทางการเงินในอนาคต การคัดเลือกอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ในโครงการควรพิจารณา
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังด้านต้นทุน ด้านเทคนิค ด้านความคงทน อายุการใช้งาน ด้านมาตรฐานสากลสําหรับอุปกรณ์ท่ีจะใช้
ในโครงการ ด้านความเช่ียวชาญในการซ่อมบํารุง และด้านการบริหารจัดการอะไหล่สํารอง การสํารวจการเปลี่ยนแปลงสภาพลุ่มน้ํา
จากการเข้าใช้พ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนของประชาชนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ําของเขื่อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับการระบายน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์มาเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศน์ การเกษตร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีต้องใช้น้ําตอนท้ายเข่ือน ท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง การให้ความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยน้ําของเข่ือนให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง เพ่ือ
ต่อชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ํา การทําการศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการในช่วงตั้งแต่การริเริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการเพ่ิมบทบาทในการช่วยชุมชนวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือช่วย

มชนสามารถวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง 

สําหรับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ํา

รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับแนวทางการระดมทุนโครงการฯ หากมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์

พิจารณาจัดโครงสร้างทางการเงิน โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนของโครงการให้มีความเหมาะสม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนในการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

ยนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
การให้ความสําคัญกับการวางแผนทางเงินขององค์กรในระยะยาว โดยพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือทางการเงิน
สําหรับการระดมทุนเพ่ือให้มีต้นทุนทางเงินให้เหมาะสม การพิจารณาทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินลงทุนในการดําเนินโครงการ 

มาะสม เพ่ือให้มีต้นทุนต่ําท่ีสุดและลดภาระทางการเงินในอนาคต การคัดเลือกอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ในโครงการควรพิจารณา 
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังด้านต้นทุน ด้านเทคนิค ด้านความคงทน อายุการใช้งาน ด้านมาตรฐานสากลสําหรับอุปกรณ์ท่ีจะใช้

รุง และด้านการบริหารจัดการอะไหล่สํารอง การสํารวจการเปลี่ยนแปลงสภาพลุ่มน้ํา
จากการเข้าใช้พ้ืนท่ีโดยรอบเข่ือนของประชาชนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ําของเขื่อน

นศรีนครินทร์มาเพื่อการอุปโภคบริโภค 
การรักษาระบบนิเวศน์ การเกษตร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีต้องใช้น้ําตอนท้ายเข่ือน ท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง การให้ความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยน้ําของเข่ือนให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง เพ่ือลดผลกระทบการปลอ่ยน้าํ
ต่อชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ํา การทําการศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการในช่วงตั้งแต่การริเริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการเพ่ิมบทบาทในการช่วยชุมชนวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือช่วย

มชนสามารถวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
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นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบในหลักการ 
   ๑.๑ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ังพัฒนาระบบการ
จะมีความรู้และสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างเสริมประสบการณ์การทํางาน
ไม่มุ่งเน้นแต่การเรียนเพ่ือให้ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างเดียว
   ๑.๒ โครงสร้างของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย 
กลไกการเช่ือมโยงเติมเต็ม/เทียบเคียง และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา
   ๑.๓ ยุทธศาสตร/์
    ๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 
กลุ่มวิชาชีพและ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิต
และพัฒนากําลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์ท่ี 
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
    ๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์ท่ี 
เทียบโอนประสบการณ์จากการทํางาน การสะสมหน่วยการเรียน และการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
จําแนกตามระดับคุณวุฒิ 
    ๑.๓.๔ ยุทธศาสตร์ท่ี 
และพัฒนากําลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการกําหนดความรู้และทักษะอันเป็นรายละเอียดอง
แต่ละระดับซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก) ควรนําเนื้อหาสาระจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ
ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ไปใช้ประกอบในการกําหนดความรู้และทักษะ
อันเป็นรายละเอียด องค์ประกอบระดับคุณวุฒิแ
เห็นควรทบทวนระบบดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนท้ังรูปแบบและการบริหารจัดการ ตลอดจนพิจารณาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อน ส่วนเง่ือนไขความสําเร็จเก่ียวกับการดําเนิน
ท่ีเก่ียวข้องขยายหรือพัฒนางานเดิมเพ่ือทําหน้าท่ีบริหารและจัดการให้เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว โดยต้องไม่มีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สร้างค่านิยมแก่ผู้เ
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ การใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือการศึกษามาพิจารณา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายการศึกษา 

มกราคม ๒๕๕๖  
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ังพัฒนาระบบการประเมินผลท่ีเน้นสมรรถนะ เพ่ือประกันคุณภาพว่าผู้สําเร็จการศึกษา
จะมีความรู้และสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างเสริมประสบการณ์การทํางาน
ไม่มุ่งเน้นแต่การเรียนเพ่ือให้ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างเดียว 

สร้างของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ 
เทียบเคียง และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา 

/มาตรการการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม

หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิต
และพัฒนากําลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 
เทียบโอนประสบการณ์จากการทํางาน การสะสมหน่วยการเรียน และการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึก
และพัฒนากําลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการกําหนดความรู้และทักษะอันเป็นรายละเอียดอง
แต่ละระดับซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

ควรนําเนื้อหาสาระจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีข้อกําหนดทางวิชาการท่ีใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ

ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ไปใช้ประกอบในการกําหนดความรู้และทักษะ
อันเป็นรายละเอียด องค์ประกอบระดับคุณวุฒิแต่ละระดับ และในการปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านตัวผู้เรียนหรือด้านอุปสงค์
เห็นควรทบทวนระบบดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนท้ังรูปแบบและการบริหารจัดการ ตลอดจนพิจารณาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อน ส่วนเง่ือนไขความสําเร็จเก่ียวกับการดําเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เห็นควรให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องขยายหรือพัฒนางานเดิมเพ่ือทําหน้าท่ีบริหารและจัดการให้เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว โดยต้องไม่มีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สร้างค่านิยมแก่ผู้เ
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ การใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือการศึกษามาพิจารณา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ

ประเมินผลท่ีเน้นสมรรถนะ เพ่ือประกันคุณภาพว่าผู้สําเร็จการศึกษา
จะมีความรู้และสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างเสริมประสบการณ์การทํางาน 

ส่วน คือ ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ 

มาตรการการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 

หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิต
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ 

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

รทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 
เทียบโอนประสบการณ์จากการทํางาน การสะสมหน่วยการเรียน และการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพ่ือผลิต

ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการกําหนดความรู้และทักษะอันเป็นรายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
ควรนําเนื้อหาสาระจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่งมีข้อกําหนดทางวิชาการท่ีใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ 
ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ไปใช้ประกอบในการกําหนดความรู้และทักษะ

ต่ละระดับ และในการปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านตัวผู้เรียนหรือด้านอุปสงค ์
เห็นควรทบทวนระบบดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนท้ังรูปแบบและการบริหารจัดการ ตลอดจนพิจารณาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ

งานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เห็นควรให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องขยายหรือพัฒนางานเดิมเพ่ือทําหน้าท่ีบริหารและจัดการให้เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว โดยต้องไม่มีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สร้างค่านิยมแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคม
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ การใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือการศึกษามาพิจารณา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริมสถานประกอบการ สมาคม
กลุ่มวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพ นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคการผลิตและบริการท่ีประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงา
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
รวมท้ังภาคเอกชน โดยบูรณาการความเช่ือมโยงของระดับวุฒิการศึกษาท้ัง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก
ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย
  ๔. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประเมินความต้องการอัตรากําลังคนด้านวิชาชี
ช่างสิบหมู่ เป็นต้น แล้วแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อนําไปวางแผนการผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นท่ี ๔ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุนประเภทท่ี 
และศึกษาในสาขาขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาเช่ือมโยงกับการดําเนินการของกองทุนเพื่อการศึกษา 
ในการให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนให้แก่นักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับผู้เรียนดีทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่เพ่ือให้การผ
การพัฒนาประเทศและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกําหนดแนวทาง
ท่ีมีศักยภาพให้สามารถเข้ารับการศึกษาจนสําเร็จหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศ
จัดทําฐานข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนและประเมินผลการดําเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการจัดสรรให้ผู้รับทุนไปศึกษา
ในแต่ละประเทศและสาขาวิชาควรคํานึงถึงโอกาสในการสําเร็จการศึกษาของผู้รับทุนเป็นสําคัญ และกําหนดสัดส่วนจํานวนนักเรียน
ท่ีจะไปศึกษาในแต่ละประเทศเพ่ือให้การดูแลจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีป
ท้ังในภาครัฐและเอกชนสําหรับผู้รับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
  ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ ดังนี้
   ๓.๑ กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน ให้กระทรวงศึกษาธิการเริ่มคัดเลือกนักเรียนทุ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ หรือมัธยมศึกษาปีท่ี 
ในต่างประเทศ เช่น การใช้ภาษา การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นต้น

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริมสถานประกอบการ สมาคม
กลุ่มอาชีพ นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคการผลิตและบริการท่ีประเทศไทยมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสูง เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงา

ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปดําเนินการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
รวมท้ังภาคเอกชน โดยบูรณาการความเช่ือมโยงของระดับวุฒิการศึกษาท้ัง ๙ ระดับ (ม.ต้น ม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก) ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย 

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประเมินความต้องการอัตรากําลังคนด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู วิศวกร 
ช่างสิบหมู่ เป็นต้น แล้วแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อนําไปวางแผนการผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ

มกราคม ๒๕๕๖  
ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นท่ี ๔  

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๕ (ฝ่ายสังคม
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการ ท่ีเห็นชอบการดําเนิน

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของคณะกรรมการฯ 
เก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุนประเภทท่ี ๒ ท่ีเป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ไม่จํากัดรายได้ของครอบครัว

านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาเช่ือมโยงกับการดําเนินการของกองทุนเพื่อการศึกษา 
การศึกษาแบบต้องใช้คืนให้แก่นักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ การสนับสนุน

ทุนการศึกษาสําหรับผู้เรียนดีทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่เพ่ือให้การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกําหนดแนวทาง/มาตรการในการคัดเลือกหรือเตรียมความพร้อม
ท่ีมีศักยภาพให้สามารถเข้ารับการศึกษาจนสําเร็จหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศ
จัดทําฐานข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนและประเมินผลการดําเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปประกอบการพิจารณา

ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก
านคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการจัดสรรให้ผู้รับทุนไปศึกษา

ในแต่ละประเทศและสาขาวิชาควรคํานึงถึงโอกาสในการสําเร็จการศึกษาของผู้รับทุนเป็นสําคัญ และกําหนดสัดส่วนจํานวนนักเรียน
ท่ีจะไปศึกษาในแต่ละประเทศเพ่ือให้การดูแลจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดทําแผนรองรับการเข้าทํางาน
ท้ังในภาครัฐและเอกชนสําหรับผู้รับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติค
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายด้วย 

ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ ดังนี ้
กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน ให้กระทรวงศึกษาธิการเริ่มคัดเลือกนักเรียนทุ

หรือมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เพ่ือให้ผู้รับทุนมีเวลาเตรียมความพร้อมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการไปศึกษา
ในต่างประเทศ เช่น การใช้ภาษา การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นต้น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

ประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริมสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 
กลุ่มอาชีพ นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคการผลิตและบริการท่ีประเทศไทยมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสูง เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปดําเนินการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

พต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู วิศวกร 
ช่างสิบหมู่ เป็นต้น แล้วแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อนําไปวางแผนการผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ

ฝ่ายสังคม) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เป็นประธานกรรมการ ท่ีเห็นชอบการดําเนิน

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ท่ีเป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ไม่จํากัดรายได้ของครอบครัว

านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาเช่ือมโยงกับการดําเนินการของกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) 
การศึกษาแบบต้องใช้คืนให้แก่นักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ การสนับสนุน

ลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทิศทาง 
มาตรการในการคัดเลือกหรือเตรียมความพร้อม นักเรียน

ท่ีมีศักยภาพให้สามารถเข้ารับการศึกษาจนสําเร็จหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศมากข้ึน และ
จัดทําฐานข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนและประเมินผลการดําเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปประกอบการพิจารณา

ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ. 
านคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการจัดสรรให้ผู้รับทุนไปศึกษา

ในแต่ละประเทศและสาขาวิชาควรคํานึงถึงโอกาสในการสําเร็จการศึกษาของผู้รับทุนเป็นสําคัญ และกําหนดสัดส่วนจํานวนนักเรียน
ระสิทธิภาพ รวมท้ังจัดทําแผนรองรับการเข้าทํางาน

ท้ังในภาครัฐและเอกชนสําหรับผู้รับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับหลักเกณฑ์

กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน ให้กระทรวงศึกษาธิการเริ่มคัดเลือกนักเรียนทุนจากนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ัน
เพ่ือให้ผู้รับทุนมีเวลาเตรียมความพร้อมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการไปศึกษา



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

   ๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลั
ท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายเป็นระยะๆ เพ่ืออบรมให้ผู้รับทุนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างปร
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความรับผิดชอบต่อสังคม ร
ปัญหาของผู้รับทุนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันการณ์ ท้ังนี้ ในช่วงระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนต้องการหางานทําเพ่ือให้มีรายไ
ระหว่างเรียน ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดหางานให้ด้วย
   ๓.๓ เมื่อผู้รับทุนสําเร็จ
ท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดหางานให้ทําช่ัวคราวไปพลางก่อน
 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการที่ให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธ
แก่คนต่างด้าวท้ังหมดท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเอง ท้ั
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะได้กําหนดร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการท่ีให้การดูแลการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยเจริญพันธ์ุในแรงงานต่างด้า
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มท่ีไม่มีหลักประกันสุขภาพเข้ามาสู่ระบบประกันสุขภาพเพ่ิมข้ึน และพิจารณา
แนวทางการพัฒนารูปแบบการติดตามคนต่างด้าวท่ีอยู่ในร
สุขภาพเพ่ิมข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 คณะรัฐมนตรีมมีต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในการประชุมครั้งท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เก่ียวกับการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือดําเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะ
กับนายจ้างเดิมต่อไป ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ยกเว้
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมท้ังบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวท่ีอายุ
ไม่เกิน ๑๕ ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 
เป็นต้นไป 
  ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับบุตรของแรงงานต่างด้าวควรพิจารณาอย่างรอบคอบและครบวงจรโดยเฉพาะ
ในเมื่อเด็กเหล่านี้จะหมดสภาพการเป็นผู้ติดตามเมื่ออายุเกิน 
ว่าด้วยสิทธิเด็ก บุคคลท่ีอายุต่ํากว่า ๑๘ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน ก
ท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายเป็นระยะๆ เพ่ืออบรมให้ผู้รับทุนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างปร
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังให้มีความผูกพันกับภาครัฐ ตลอดจนรับฟัง
ปัญหาของผู้รับทุนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันการณ์ ท้ังนี้ ในช่วงระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนต้องการหางานทําเพ่ือให้มีรายไ
ระหว่างเรียน ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดหางานให้ด้วย 

เมื่อผู้รับทุนสําเร็จการศึกษาแล้ว ในระหว่างท่ียังไม่มีงานทํา ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดหางานให้ทําช่ัวคราวไปพลางก่อน 

นโยบายแรงงาน 

มกราคม ๒๕๕๖  
การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการที่ให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธ
แก่คนต่างด้าวท้ังหมดท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเอง ท้ั
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะได้กําหนดร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการท่ีให้การดูแลการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยเจริญพันธ์ุในแรงงานต่างด้า

ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มท่ีไม่มีหลักประกันสุขภาพเข้ามาสู่ระบบประกันสุขภาพเพ่ิมข้ึน และพิจารณา
แนวทางการพัฒนารูปแบบการติดตามคนต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบการจ้างงานท่ีไม่เป็นทางการและผู้ติดตามให้เข้าสู่ระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ิมข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

มกราคม ๒๕๕๖  
การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในการประชุมครั้งท่ี 
เก่ียวกับการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร

ได้รับหนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล 
จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะ
กับนายจ้างเดิมต่อไป ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ยกเว้นในส่วนการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมท้ังบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวท่ีอายุ

ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา ๓ เดือน นั้น ให้ขยายเป็น ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ี 

ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับบุตรของแรงงานต่างด้าวควรพิจารณาอย่างรอบคอบและครบวงจรโดยเฉพาะ
เมื่อเด็กเหล่านี้จะหมดสภาพการเป็นผู้ติดตามเมื่ออายุเกิน ๑๕ ปี และจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ในขณะท่ีตามอนุสัญญา

๑๘ ปียังถือเป็นเด็ก ควรมีมาตรการเตรียมพร้อมและกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

กร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. และหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายเป็นระยะๆ เพ่ืออบรมให้ผู้รับทุนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

วมท้ังให้มีความผูกพันกับภาครัฐ ตลอดจนรับฟัง
ปัญหาของผู้รับทุนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันการณ์ ท้ังนี้ ในช่วงระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนต้องการหางานทําเพ่ือให้มีรายได้

การศึกษาแล้ว ในระหว่างท่ียังไม่มีงานทํา ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน

ในระบบประกันสังคม 

อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการที่ให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แก่คนต่างด้าวท้ังหมดท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเอง ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะได้กําหนดร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการท่ีให้การดูแลการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยเจริญพันธ์ุในแรงงานต่างด้าว 

ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มท่ีไม่มีหลักประกันสุขภาพเข้ามาสู่ระบบประกันสุขภาพเพ่ิมข้ึน และพิจารณา

ะบบการจ้างงานท่ีไม่เป็นทางการและผู้ติดตามให้เข้าสู่ระบบหลักประกัน

การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพ่ือดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี 
เก่ียวกับการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร

หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) 
จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะ

นในส่วนการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมท้ังบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวท่ีอายุ

วัน นับตั้งแต่วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับบุตรของแรงงานต่างด้าวควรพิจารณาอย่างรอบคอบและครบวงจรโดยเฉพาะ

ปี และจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ในขณะท่ีตามอนุสัญญา
ปียังถือเป็นเด็ก ควรมีมาตรการเตรียมพร้อมและกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจตามมา และมิติด้านมนุษยธรรมและพันธกรณีภายใต้ตราสารระหว่างประ
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี เพ่ือป้องกันการถูกร้องเรียนและปัญหาในการบริหารจัดการในอนาคต รวมท้ังควรศึกษาแนวทา
การกําหนดสัดส่วนความต้องการแรงงานต่างด้าวทั้งแรงงานมีฝีมื
(เป็นรายป)ี เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดโควตาการนําเข้าแรงงานต่างด้าวและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินตามมติ
หลบหนเีข้าเมือง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี 
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
  ๔. ให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์เก่ี
เป็นกรณีพิเศษ รวมท้ังอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้การดําเนินการ
แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอตัราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เงินสมทบท่ีนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องออกเพ่ือสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด
   ๑.๑ อัตราเงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
คลอดบุตร (๔ กรณ)ี ในส่วนของรัฐบาล
ในส่วนของรัฐบาล นายจา้ง และผู้ประกันตน
   ๑.๒ อัตราเงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ร้อยละ ๒ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
จัดเก็บในส่วนของรัฐบาลร้อยละ ๑ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
ของผู้ประกันตน 
  ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มีการศึกษาในรายละเอียดสําหรับการกําหนดอัตราเงินสมทบและเพดานเงินเดือนของผู้ประกันตนท่ีนํามาใช้ในการจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุน
และสร้างหลักประกันท่ีมั่นคงในการดํารงชีวิตหลังวัย
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจตามมา และมิติด้านมนุษยธรรมและพันธกรณีภายใต้ตราสารระหว่างประ
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี เพ่ือป้องกันการถูกร้องเรียนและปัญหาในการบริหารจัดการในอนาคต รวมท้ังควรศึกษาแนวทา
การกําหนดสัดส่วนความต้องการแรงงานต่างด้าวทั้งแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทยต่อจํานวนแรงงานไทย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดโควตาการนําเข้าแรงงานต่างด้าวและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
ให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นกรณีพิเศษ รวมท้ังอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้การดําเนินการ

มกราคม ๒๕๕๖  
ตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... 

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ
เงินสมทบท่ีนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องออกเพ่ือสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ

กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

อัตราเงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ในส่วนของรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

และผู้ประกันตน จัดเก็บฝ่ายละร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
อัตราเงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ

ของค่าจ้างของผู้ประกันตน สําหรับในส่วนของนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ ๓ 
ของค่าจ้างของผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้ประกันตน จัดเก็บฝ่ายละร้อยละ

ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ละเอียดสําหรับการกําหนดอัตราเงินสมทบและเพดานเงินเดือนของผู้ประกันตนท่ีนํามาใช้ในการจ่ายเงินสมทบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุน ๒ กรณ ี(กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ) ท้ังนี้
และสร้างหลักประกันท่ีมั่นคงในการดํารงชีวิตหลังวัยทํางาน และเพ่ือสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับกองทุนในระยะยาว

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจตามมา และมิติด้านมนุษยธรรมและพันธกรณีภายใต้ตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี เพ่ือป้องกันการถูกร้องเรียนและปัญหาในการบริหารจัดการในอนาคต รวมท้ังควรศึกษาแนวทาง 

อและแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทยต่อจํานวนแรงงานไทย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดโควตาการนําเข้าแรงงานต่างด้าวและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
และเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ยวกับการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ รวมท้ังอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้การดําเนินการ

ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญคือ ลดอัตรา

เงินสมทบท่ีนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องออกเพ่ือสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
และกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖-

อัตราเงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และ
ของค่าจ้างของผู้ประกันตน จากเดิมจัดเก็บ

ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 
อัตราเงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ (๒ กรณี) รัฐบาล ฝ่ายละ

 ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิม
จัดเก็บฝ่ายละร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง

ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ละเอียดสําหรับการกําหนดอัตราเงินสมทบและเพดานเงินเดือนของผู้ประกันตนท่ีนํามาใช้ในการจ่ายเงินสมทบ

ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออม
และเพ่ือสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับกองทุนในระยะยาว 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. จํานวนประชากรผู้สูงวัย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชากรผู้สูงอายุในวัยปลายท่ีมีอายุตั้งแต่ 
อายุคาดเฉลี่ยผู้หญิงอายุประมาณ ๗๘ 
ผู้สูงอายุชายมีอัตราการทํางานมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ในภาวะยากจนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้สูงอายุในภาวะทุพพลภาพ
หรือไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐานด้วยตนเองได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
ของผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๙๐ ปีข้ึนไป ผู้สูงอายุท้ังชายและหญิงเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์
ทัศนคติของประชากรหนุ่มสาวและวัยแรงงานท่ีมีต่อผู้สูงอายุ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ร้อยละ 
  ๒. นโยบายของรัฐระหว่างปี พ
แบบให้เปล่า เน้นการพัฒนาผู้สูงอายุในทุกมิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เน้นการออม และการสร้างหลักประกันรายได้ อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมการทํางานให้เหมาะสมกั
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน มีการกําหนดสิทธิสวัสดิการและการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ
และฉบับท่ี ๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓
  ๓. ระบบการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 
เน้นการขยายสถานบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการสู่ชนบท ในปี พ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 
ของสถานบริการทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พยาบาลด้านผู้สูงอายุ และอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ยังคงมีความขาดแคลนบุคลากรรองรับการดูแลผู้สูงอายุ มีการสร้างหลักประกันทางเศร
บํานาญภาครัฐ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาตรการทางภาษีอากรให้แก่ผู้สูงอายุ มีการสร้าง
แรงจูงใจวัยทํางานเพ่ือสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพ ส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้กับบุพการี ระบบบริการทางสังคม
และสวัสดิการทางสังคม และในปี พ.ศ
ด้านสังคมและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ระบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุและชุมชน มีศูนย์อเนกประสงค์
สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน การอํานวยความสะดวกในอาคาร สถานท่ี และการจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นมิตรสําหรับผู้สูงอายุ มีระบบบริการด้านท่ีอยู่อาศัย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ และการซ่อมแซมบ้าน
ของผู้สูงอายุ มีท่ีพักอาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม มีระบบกา
คุ้มครองเป็นพยานในคดีอาญา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ มีบริการสาธารณะ ยกเว้นอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชา
หรือลดหย่อนอัตราค่าบริการการขนส่งสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ
  ๔. ภาคเอกชนมีบทบาทกับงานด้านผู้สูงอายุมากข้ึน การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในภาคเอกชน มีการจัดบริการ
ท้ังท่ีไม่แสวงหาผลกําไรและแสวงหากําไร และให้ความสนใจผู้สูงอายุในฐานะลูกค้ามากข้ึนในด้านการให้บริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
สถานบริการกายภาพบําบัด การออกผลิตภัณฑ์เพ่ื
สําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถนํามายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามท่ี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
จํานวนประชากรผู้สูงวัย (อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒ ล้านคน ในปี พ
ะชากรผู้สูงอายุในวัยปลายท่ีมีอายุตั้งแต่ ๘๐ ปีข้ึนไป เพ่ิมข้ึนกว่า ๖ เท่าตัว เป็นหญิงมากกว่าชายกว่าร้อยละ 

๗๘ ปี ผู้ชายอายุประมาณ ๗๑ ปี ผู้สูงอายุมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ลําพังหรืออยู่กับคู่สมรสเพ่ิมมากข้ึน 
ทํางานมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ในภาวะยากจนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้สูงอายุในภาวะทุพพลภาพ

หรือไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐานด้วยตนเองได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๕ ของผู้สูงอายุตั้งแต่ ๘๐ ปีข้ึนไป และเพ่ิมข้ึนกว่า ร้อยละ 
ปีข้ึนไป ผู้สูงอายุท้ังชายและหญิงเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์

ทัศนคติของประชากรหนุ่มสาวและวัยแรงงานท่ีมีต่อผู้สูงอายุ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕๗
นโยบายของรัฐระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๕๔ ให้ความสําคัญกับสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นลําดับต้น การรักษา

แบบให้เปล่า เน้นการพัฒนาผู้สูงอายุในทุกมิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เน้นการออม และการสร้างหลักประกันรายได้ อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมการทํางานให้เหมาะสมกั

. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เน้นการเตรียมความพร้อมของคนและระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเ

ยวข้องใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน มีการกําหนดสิทธิสวัสดิการและการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ

๒๕๕๓ 
ระบบการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 

เน้นการขยายสถานบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการสู่ชนบท ในปี พ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๕) มียุทธศาสตร์ท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพ
ของสถานบริการทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พยาบาลด้านผู้สูงอายุ และอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ยังคงมีความขาดแคลนบุคลากรรองรับการดูแลผู้สูงอายุ มีการสร้างหลักประกันทางเศร
บํานาญภาครัฐ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาตรการทางภาษีอากรให้แก่ผู้สูงอายุ มีการสร้าง
แรงจูงใจวัยทํางานเพ่ือสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพ ส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้กับบุพการี ระบบบริการทางสังคม

ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุมีผลบังคับใช้ พบว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้บริการ
ด้านสังคมและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ระบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุและชุมชน มีศูนย์อเนกประสงค์

าสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน การอํานวยความสะดวกในอาคาร สถานท่ี และการจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นมิตรสําหรับผู้สูงอายุ มีระบบบริการด้านท่ีอยู่อาศัย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ และการซ่อมแซมบ้าน
ของผู้สูงอายุ มีท่ีพักอาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม มีระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทางค
คุ้มครองเป็นพยานในคดีอาญา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ มีบริการสาธารณะ ยกเว้นอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชา
หรือลดหย่อนอัตราค่าบริการการขนส่งสาธารณะให้กับผู้สูงอาย ุ

ภาคเอกชนมีบทบาทกับงานด้านผู้สูงอายุมากข้ึน การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในภาคเอกชน มีการจัดบริการ
ท้ังท่ีไม่แสวงหาผลกําไรและแสวงหากําไร และให้ความสนใจผู้สูงอายุในฐานะลูกค้ามากข้ึนในด้านการให้บริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
สถานบริการกายภาพบําบัด การออกผลิตภัณฑ์เพ่ือการออมเงินระยะยาวรูปแบบใหม่ ประกันชีวิตแบบบํานาญหรือแผนการออมทรัพย์
สําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถนํามายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามท่ี

ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น ๘.๕ ล้านคน 
เท่าตัว เป็นหญิงมากกว่าชายกว่าร้อยละ ๖๐ 

ปี ผู้สูงอายุมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ลําพังหรืออยู่กับคู่สมรสเพ่ิมมากข้ึน 
ทํางานมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ในภาวะยากจนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้สูงอายุในภาวะทุพพลภาพ

ปีข้ึนไป และเพ่ิมข้ึนกว่า ร้อยละ ๓๐ 
ปีข้ึนไป ผู้สูงอายุท้ังชายและหญิงเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์/อัมพาต ไตวายเรื้อรัง เพ่ิมข้ึน 

๕๗ 
บสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นลําดับต้น การรักษา

แบบให้เปล่า เน้นการพัฒนาผู้สูงอายุในทุกมิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เน้นการออม และการสร้างหลักประกันรายได้ อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมการทํางานให้เหมาะสมกับวัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

เน้นการเตรียมความพร้อมของคนและระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้น

ยวข้องใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน มีการกําหนดสิทธิสวัสดิการและการช่วยเหลือ
และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ระบบการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๑-๔ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๒๔) 
เน้นการขยายสถานบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการสู่ชนบท ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

มียุทธศาสตร์ท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพ 
ของสถานบริการทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พยาบาลด้านผู้สูงอายุ และอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ยังคงมีความขาดแคลนบุคลากรรองรับการดูแลผู้สูงอายุ มีการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพ โดยระบบ
บํานาญภาครัฐ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาตรการทางภาษีอากรให้แก่ผู้สูงอายุ มีการสร้าง
แรงจูงใจวัยทํางานเพ่ือสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพ ส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้กับบุพการี ระบบบริการทางสังคม

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุมีผลบังคับใช้ พบว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้บริการ
ด้านสังคมและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ระบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุและชุมชน มีศูนย์อเนกประสงค์

าสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน การอํานวยความสะดวกในอาคาร สถานท่ี และการจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นมิตรสําหรับผู้สูงอายุ มีระบบบริการด้านท่ีอยู่อาศัย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ และการซ่อมแซมบ้าน

รคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทางคดี 
คุ้มครองเป็นพยานในคดีอาญา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ มีบริการสาธารณะ ยกเว้นอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ 

ภาคเอกชนมีบทบาทกับงานด้านผู้สูงอายุมากข้ึน การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในภาคเอกชน มีการจัดบริการ
ท้ังท่ีไม่แสวงหาผลกําไรและแสวงหากําไร และให้ความสนใจผู้สูงอายุในฐานะลูกค้ามากข้ึนในด้านการให้บริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 

อการออมเงินระยะยาวรูปแบบใหม่ ประกันชีวิตแบบบํานาญหรือแผนการออมทรัพย์



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
 ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ื
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการสาธารณะอื่น
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือให้เจ้าของอาคาร สถานท่ี 
ท่ีปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานค
พิจารณาความเหมาะสมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือจูงใจให้เจ้าของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการ
สาธารณะอ่ืน นํากฎกระทรวงฯ ไปปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๘๐๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 
และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบป
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ
สําหรับโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน 
   ๑.๑ โครงการก่อสร้างวัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคาร 
   ๑.๓ โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว พุทธมณฑลแห่งเชียงใหม่
   ๑.๔ โครงการอุดหนุนสมทบการบูรณะ ปรับปรุงเสน
   ๑.๕ โครงการบูรณะพระวิหารเสาอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม่
   ๑.๖ โครงการบูรณะบริเวณลานวัดแก้วมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
  ๒. ในส่วนของโครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ

เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการสาธารณะอื่น
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือให้เจ้าของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืน
ท่ีปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได ้

ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณาความเหมาะสมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือจูงใจให้เจ้าของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการ
สาธารณะอ่ืน นํากฎกระทรวงฯ ไปปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

มกราคม ๒๕๕๖  
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ 

อนุมัติในหลักการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน 
บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 
และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังให้ปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สําหรับโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน 

โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร 
โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว พุทธมณฑลแห่งเชียงใหม ่
โครงการอุดหนุนสมทบการบูรณะ ปรับปรุงเสนาสนะ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
โครงการบูรณะพระวิหารเสาอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม ่
โครงการบูรณะบริเวณลานวัดแก้วมงคล จังหวัดสมุทรสาคร 

ในส่วนของโครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน 
ศสหรัฐอเมริกา ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กํากับดูแลเรื่องงบประมาณ โดยให้

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี 
ศ. .... 

เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการสาธารณะอื่น
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืน 

ท่ีปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณาความเหมาะสมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือจูงใจให้เจ้าของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการ
สาธารณะอ่ืน นํากฎกระทรวงฯ ไปปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

อนุมัติในหลักการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน ๖ โครงการ 
บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ

เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๕๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
บาท รวมท้ังให้ปรับแผนการปฏิบัติงาน

บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

นวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน 

 

าสนะ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย 

ในส่วนของโครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน 
กํากับดูแลเรื่องงบประมาณ โดยให้

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุท
ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เพ่ือฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
จํานวน ๑๑ รายการ โดยดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํา
ดังนี ้
  ๑.   งานบูรณะวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง จํานวน 
  ๒.   โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
  ๓.   โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
  ๔.   โครงการอนุรกัษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จํานวน 
  ๕.   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
  ๖.   วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗.   โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดชลอ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
  ๘.   อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 
  ๙.   อาคารสํานักงานและพ้ืนท่ีบริเวณ สํานักศิลปากรท่ี 
  ๑๐. งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 
พระราชวังโบราณ สํานักงานอุทยานฯ ลานจอดรถนักท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ๑๑. วัดพระยาศิริไอศวรรย์ กรุงเทพมหานคร จํา
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ 
๓,๓๒๙ คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
อุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด การไม่สวมหมวกนิ
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด ถนนนอกเขตทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ถนนชุมชน
ช่วงเวลา ๑๖.๐๑-๒๐.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุด และผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เพ่ือฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

รายการ โดยดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํา

งานบูรณะวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง จํานวน ๑๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท 
โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๒,๕๐๐
โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๓,๕๙๓,๐๐๐ บาท

กษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จํานวน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร (ระบบป้องกันและระบายน้ํา พระอุโบสถ งานบูรณะจิตร

โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดชลอ จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
อาคารสํานักงานและพ้ืนท่ีบริเวณ สํานักศิลปากรท่ี ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (อุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ คุ้มขุนแผน วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร

พระราชวังโบราณ สํานักงานอุทยานฯ ลานจอดรถนักท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จํานวน 
วัดพระยาศิริไอศวรรย์ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

มกราคม ๒๕๕๖  
สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปได้ ดังนี้
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓

เกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓,๐๙๓ ครั้ง เพ่ิมข้ึน ๘๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
๒๕๕๕ มีผู้เสียชีวิต ๓๓๖ ราย เพ่ิมข้ึน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 

คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓,๓๗๕ คน ลดลง ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ พบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด การไม่สวมหมวกนิ
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด ถนนนอกเขตทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ถนนชุมชน/หมู่บ้าน และเทศบาล เป็นถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุด และผู้เสียชีวิต
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง 

กภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เพ่ือฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย 

รายการ โดยดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
บาท 

กษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๘๐๑,๐๐๐ บาท 

ระบบป้องกันและระบายน้ํา พระอุโบสถ งานบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง) จํานวน 

บาท 

จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
อุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ คุ้มขุนแผน วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร 

จํานวน ๗,๕๓๔,๙๐๐ บาท 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
๓,๑๗๖ ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วง

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘ มีผู้เสียชีวิต ๓๖๕ ราย 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๓ และผู้ได้รับบาดเจ็บ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖ 
พบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด การไม่สวมหมวกนิรภัย
หมู่บ้าน และเทศบาล เป็นถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุด และผู้เสียชีวิต



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

  ๓. การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ความปลอดภัยทางถนนจะเร่งดําเนินการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการมาตรการพิเศษท่ีสําคัญ ได้แก่
   ๓.๑ ผลักดันให้มีการขยายผลการดํา
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมท้ังสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
   ๓.๒ ประสานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งขับเคลื่อนให้
ความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยจากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการสร้าง 
   ๓.๓ ประสานสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ
เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทําความผิดกฎหมายจราจร และการขับข่ียานพาหนะท่ีเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน
   ๓.๔ ส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนให้จังหวัด และอําเภอ 
เป้าหมายการลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ตลอดจนให้รางวัลชมเชยแก่พ้ืนท่ีและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด่น เข้มแข็ง จนสามารถลดอุบัติเหตุ
   ๓.๕ เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดท้ังปีอย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ท้ังในช่วง
เวลาปกตแิละเทศกาลสําคัญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การกําหนดให้วันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก 
 เป็นวันสําคัญของชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนเสนอ ดังนี ้
   ๑.๑ เห็นชอบกําหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ท่ีสามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนโลก (World Day of Remem
   ๑.๒ ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในการระดมความร่วมมือ
เพ่ือจัดงานวันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก
   ๑.๓ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจังหวัดให้ควา
ท่ีจะต้องให้ความสําคัญ 
  ๒. ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนหารือกับราชบัณฑิตยสถานในการพิจารณาปรับแก้ช่ือ 
จากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
และสื่อความหมายได้ชัดเจน 
  ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทํางานร่วมกับกระทรวงคมนาคม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์
ตระหนักถึงความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ความปลอดภัยทางถนนจะเร่งดําเนินการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการมาตรการพิเศษท่ีสําคัญ ได้แก่

ผลักดันให้มีการขยายผลการดําเนินโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมท้ังสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน

ประสานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งขับเคลื่อนให้
ความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยจากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัยและความเอ้ืออาทร

ประสานสํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทําความผิดกฎหมายจราจร และการขับข่ียานพาหนะท่ีเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน

ส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนให้จังหวัด และอําเภอ 
เป้าหมายการลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ตลอดจนให้รางวัลชมเชยแก่พ้ืนท่ีและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด่น เข้มแข็ง จนสามารถลดอุบัติเหตุ

เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดท้ังปีอย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ท้ังในช่วง
าลสําคัญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด “วัฒนธรรมความปลอดภัยและความเอ้ืออาทร” กับสังคมไทย

มกราคม ๒๕๕๖  
การกําหนดให้วันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัย

เห็นชอบกําหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ท่ีสามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) และเป็นวันสําคัญของชาติ

ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในการระดมความร่วมมือ
เพ่ือจัดงานวันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก 

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานโดยถือเป็นกิจกรรมประจาํปี

ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนหารือกับราชบัณฑิตยสถานในการพิจารณาปรับแก้ช่ือ 
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)” ใหถู้กต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย

ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทํางานร่วมกับกระทรวงคมนาคม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์
ตระหนักถึงความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจะเร่งดําเนินการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการมาตรการพิเศษท่ีสําคัญ ได้แก่ 

หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย” ของกระทรวงมหาดไทย
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมท้ังสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน 

ประสานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งขับเคลื่อนให้มีการจัดทําหลักสูตรเก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยจากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของ

วัฒนธรรมความปลอดภัยและความเอ้ืออาทร” 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทําความผิดกฎหมายจราจร และการขับข่ียานพาหนะท่ีเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน 
ส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนให้จังหวัด และอําเภอ กําหนด

เป้าหมายการลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ตลอดจนให้รางวัลชมเชยแก่พ้ืนท่ีและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด่น เข้มแข็ง จนสามารถลดอุบัติเหตลุงได ้
เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดท้ังปีอย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ท้ังในช่วง

กับสังคมไทย 

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) 

เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัย

เห็นชอบกําหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ท่ีสามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ
และเป็นวันสําคัญของชาต ิ

ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในการระดมความร่วมมือ

มร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานโดยถือเป็นกิจกรรมประจาํปี

ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนหารือกับราชบัณฑิตยสถานในการพิจารณาปรับแก้ช่ือ “วันรําลึกผู้สูญเสีย
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย

ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทํางานร่วมกับกระทรวงคมนาคม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์ให้ผู้ขับข่ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง การเร่งรัดติดตามการดําเนินการเกี่ยว
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
  ๑. ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 
ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
  ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการสํารวจพ้ืนท่ีการปลูกป่าเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ท่ีถูกต้องและชัดเจน 
  ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสห
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีป่าหรือเขตอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ
ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 
“ควบคุมการเผา” เป็น “ไม่มีการเผา” 
และใช้ระบบ Area Approach มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนหน้า 
เช่น คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
ดําเนินการในส่วนท่ีได้รับมอบหมาย ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบน ปี 
ท่ีเก่ียวข้องนํา (ร่าง) มาตรการฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานต่อไป ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ ให้ปรับข้อความในมาตรการฯ ให้มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมยิ่งข้ึน จากเดิม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

มกราคม ๒๕๕๖  
การเร่งรัดติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟ้ืนฟูต้นน้ํา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้

ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เร่งรัดและติดตามการดําเนินงาน
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี” อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการสํารวจพ้ืนท่ีการปลูกป่าเพ่ือให้ได้ข้อมูล

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสห
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีป่าหรือเขตอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ
ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มกราคม ๒๕๕๖  
นินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี ๒๕๕๖ 
” ใช้ระบบ Single Command มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นผู้

มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนหน้า (Forward Command) 
เช่น คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
ดําเนินการในส่วนท่ีได้รับมอบหมาย ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวด)ี เสนอ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม

มกราคม ๒๕๕๖  
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบน ปี 
มาตรการฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานต่อไป ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ ให้ปรับข้อความในมาตรการฯ ให้มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมยิ่งข้ึน จากเดิม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

เร่งรัดและติดตามการดําเนินงาน
อเนื่อง รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการสํารวจพ้ืนท่ีการปลูกป่าเพ่ือให้ได้ข้อมูล

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีป่าหรือเขตอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ

๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) โดยเปลี่ยนจากเดิม 
มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นผู้รับผิดชอบ 

Forward Command) และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม 

๒๕๕๖ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบน ปี ๒๕๕๖ และให้หน่วยงาน
มาตรการฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานต่อไป ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ ให้ปรับข้อความในมาตรการฯ ให้มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมยิ่งข้ึน จากเดิม “ส่งเสริมภาคเอกชน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้
เข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   ๑.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยเน้นการดําเนินมาตรการ
ควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตร และพ้ืนท่ีป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
หมอกควันท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงต้นปี ๒๕๕๖ 
รวมท้ังลดและควบคุมสถานการณ์หมอ
   ๑.๒ เป้าหมาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ต่อสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๙ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก
   ๑.๓ มาตรการหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 
[การป้องกัน (Prevention) การเตรียมพร้อม 
ได้แก่ มาตรการท่ี ๑ ควบคุมการเผาช่วง 
สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา
และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน มาตรการท่ี 
หมอกควัน มาตรการท่ี ๗ ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และมาตรการท่ี 
ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 
  ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือบูรณาการการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนื
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย และให้มีกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานในลักษณะ
รวมท้ังให้ใช้การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
  ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทําผิดเก่ียวกับการบุกรุกและเผาป่า โดยให้ตํารวจท้องท่ีประสานงานกับหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละพ้ื
  ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้านและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
  ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก (Zoning) พืชเศรษฐกิจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุก แผ้วถางและเผาป่าเพ่ือเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน
รวมท้ังขอความร่วมมือภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินมาตรการงดรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก
ในพ้ืนท่ีบุกรุกป่าด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ...” เป็น “ส่งเสริมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ...” สําหรับสาระสําคัญของ (ร่าง) มาตรการฯ มีดังนี ้

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยเน้นการดําเนินมาตรการ
วบคุมการเผาในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตร และพ้ืนท่ีป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

๒๕๕๖ ผลักดันความร่วมมือในการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน 
รวมท้ังลดและควบคุมสถานการณ์หมอกควัน และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

เป้าหมาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM10
๙๐ ในช่วง ๘๐ วันอันตราย (๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๐ เมษายน 

าคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก
มาตรการหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 
การเตรียมพร้อม (Preparation) การรับมือ (Response) และการฟ้ืนฟู (Recovery)] 

ควบคุมการเผาช่วง “๘๐ วันอันตราย” มาตรการท่ี ๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น มาตรการท่ี 
ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา” มาตรการท่ี ๔ ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่

และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน มาตรการท่ี ๕ สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มาตรการท่ี 
ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และมาตรการท่ี 

งกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด (ศปม.) 
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รับไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือบูรณาการการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบน ปี ๒๕๕๖ ให้เป็นเอกภาพ โดยให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย และให้มีกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานในลักษณะ
รวมท้ังให้ใช้การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี (area-approach) เป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รับไปกํากับติดตามให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทําผิดเก่ียวกับการบุกรุกและเผาป่า โดยให้ตํารวจท้องท่ีประสานงานกับหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด 

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้านและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
พืชเศรษฐกิจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุก แผ้วถางและเผาป่าเพ่ือเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

รวมท้ังขอความร่วมมือภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินมาตรการงดรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก

มกราคม ๒๕๕๖  
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสนอ โดยท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ส่งเสริมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยเน้นการดําเนินมาตรการ
วบคุมการเผาในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตร และพ้ืนท่ีป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ผลักดันความร่วมมือในการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน 

10) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย
เมษายน ๒๕๕๖) ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

าคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก 
มาตรการหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ตามหลักการ 2P2R 

Recovery)] ประกอบด้วย ๘ มาตรการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น มาตรการท่ี ๓ 

ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกัน
สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มาตรการท่ี ๖ แจ้งเตือนสถานการณ์

ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และมาตรการท่ี ๘ จัดตั้ง

รับไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือบูรณาการการดําเนินการ

ให้เป็นเอกภาพ โดยให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย และให้มีกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานในลักษณะ single command 

เป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
รับไปกํากับติดตามให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทําผิดเก่ียวกับการบุกรุกและเผาป่า โดยให้ตํารวจท้องท่ีประสานงานกับหน่วยงาน

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้านและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (พืชล้มลุก) และการกําหนด
พืชเศรษฐกิจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุก แผ้วถางและเผาป่าเพ่ือเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 

รวมท้ังขอความร่วมมือภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินมาตรการงดรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก

๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

  ๑. เห็นชอบให้ขยายช่วงเวลาของกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพ่ือใช้สําหรับเป็นกรอบทิศทางในการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่ีเห็นควร
นําประเด็นการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และการให้ความสําคัญกั
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาปรับปรุงกรอบทิศทางฯ และดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป
  ๒. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องท่ีตําบลต
ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ
และสิ่งแวดล้อมนําร่างประกาศกระทรวงฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  ๓. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษา
ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพ่ือก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่
จังหวัดชุมพร ของกรมเจ้าท่า โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําควา
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป
  ๔. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์
พลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป
  ๕. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานกรุงเทพ
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้ดํา
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ 
และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป
  ๖. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางซื่อ-สามเสน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
  ๗. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้
และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธ์ิ คําขอประทานบัตรท่ี 
ทองแสนขันธ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขออนุมัติผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ประเภทป่าเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําช้ันท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

เห็นชอบให้ขยายช่วงเวลาของกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ

อใช้สําหรับเป็นกรอบทิศทางในการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่ีเห็นควร
นําประเด็นการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และการให้ความสําคัญกับประเด็นด้านนวัตกรรมและการส่งเสริมการวิจัย
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาปรับปรุงกรอบทิศทางฯ และดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน 
ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนําร่างประกาศกระทรวงฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษา
ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพ่ือก่อสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ําคลองท่าเสม็ด ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร ของกรมเจ้าท่า โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําควา
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ 
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ

ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานกรุงเทพ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ 

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม

ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
สามเสน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยให้ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้
และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธ์ิ คําขอประทานบัตรท่ี ๓/๒๕๔๙ ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 

อุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขออนุมัติผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ประเภทป่าเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มน้ําช้ันท่ี ๑ เพ่ือการทําเหมืองแร่ ของคณะรัฐมนตรี โดยให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

เห็นชอบให้ขยายช่วงเวลาของกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ออกไปอีก

อใช้สําหรับเป็นกรอบทิศทางในการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่ีเห็นควร

บประเด็นด้านนวัตกรรมและการส่งเสริมการวิจัย

เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
ลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน 

และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษา

น บริเวณปากร่องน้ําคลองท่าเสม็ด ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ของกรมเจ้าท่า โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็น

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิต
๑๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ

ดอนเมือง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ 

ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ให้ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๑๑ ตําบลบ่อทอง อําเภอ
อุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขออนุมัติผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เพ่ือการทําเหมืองแร่ ของคณะรัฐมนตรี โดยให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นํามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ท้ัง
อนุมัติการใช้พ้ืนท่ีลุ่มน้ําช้ันท่ี ๑ เอ เพ่ือดําเนินโครงการฯ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตนํามาตรการท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ไปกําหนดเป็นเง่ือนไข
ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมาย
 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
  ทรัพยากรธรรมชาติ
 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
 
 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบั
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
 และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย แผนงาน
งบประมาณท้ังสิ้น ๑๒,๘๐๗.๖๑๑๖ ล้านบาท มีหน่วยงานร่วมบูรณาการท้ังสิ้น 
  ๒. หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการได้แจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ พ
จํานวน ๒๓ หน่วยงาน โดยได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน 
  ๓. จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ พ
จัดการอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นํามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ท้ัง

เอ เพ่ือดําเนินโครงการฯ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต

ออายุใบอนุญาตนํามาตรการท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ไปกําหนดเป็นเง่ือนไข
นการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมาย 

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
รมชาต ิ

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ป)ี ประจําปีงบประมาณ พ

มนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ 

ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการท่ีต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ล้านบาท มีหน่วยงานร่วมบูรณาการท้ังสิ้น ๓๐ หน่วยงาน 

หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการได้แจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ 

หน่วยงาน โดยได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน ๓๒ โครงการ เปน็เงิน ๓๔,๔๙๑
จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 

ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นํามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ท้ังนี้ กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ

เอ เพ่ือดําเนินโครงการฯ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต

ออายุใบอนุญาตนํามาตรการท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ไปกําหนดเป็นเง่ือนไข

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ 

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ 
ติภัย 

๒๕๕๕) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) 
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ประจําปี

ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ จํานวน ๙๒ แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการได้แจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี  
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ 

๔๙๑.๘๑๘๘ ล้านบาท 
จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ือใช้ในการบริหาร



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป็นจํานวนมากเนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยในปี พ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือนําไปดํา
ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บน้ํา ประตูนํ้า รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านจิตใจ และการสร้างอาชีพแก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น
   ๓.๒ จากข้อมูลท่ีปรากฏพบว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการจัดการหลังเกิดภัยสูงกว่างบประมาณในด้
และการเตรียมความพร้อมถึงร้อยละ ๙๗
ซึ่งจะมีผลทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูได้เป็นจํานวนมาก
   ๓.๓ จากการวิจัยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งส
พบว่าหากลงทุนในการป้องกันภัยพิบัติ 
และการเตรียมความพร้อมจากภัยพิบัติจะไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในด้านการจัดการหลังเกิดภัย ซึ่งแนวทางดังกล่าว
นับเปน็การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป
 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้
จํานวนมากเนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล 

ท่ีเก่ียวข้องจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือนําไปดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม เช่น การซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคม สะพาน 
ซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บน้ํา ประตูนํ้า รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านจิตใจ และการสร้างอาชีพแก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น

จากข้อมูลท่ีปรากฏพบว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการจัดการหลังเกิดภัยสูงกว่างบประมาณในด้
๙๗.๙๗ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็น ในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยง

ซึ่งจะมีผลทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูได้เป็นจํานวนมาก 
จากการวิจัยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งส

พบว่าหากลงทุนในการป้องกันภัยพิบัติ ๑ บาท จะสามารถลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้ถึง ๘ บาท ดังนั้น หากลงทุนในเรื่องการป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมจากภัยพิบัติจะไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในด้านการจัดการหลังเกิดภัย ซึ่งแนวทางดังกล่าว

นการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป 

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ด้านการจัดการหลังเกิดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้
ซึ ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล 
เนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม เช่น การซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคม สะพาน 

ซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บน้ํา ประตูนํ้า รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านจิตใจ และการสร้างอาชีพแก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
จากข้อมูลท่ีปรากฏพบว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการจัดการหลังเกิดภัยสูงกว่างบประมาณในด้านการป้องกัน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็น ในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยง 

จากการวิจัยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
บาท ดังนั้น หากลงทุนในเรื่องการป้องกัน

และการเตรียมความพร้อมจากภัยพิบัติจะไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในด้านการจัดการหลังเกิดภัย ซึ่งแนวทางดังกล่าว

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
 

 ๖.๒  เรง่สร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้

งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู ้

งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียม 
 Agreement, UA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย
 สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา 
 เซลาตัน (Suriya Selatan) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา
ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia
สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา 
(Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 ของประเทศมาเลเซีย และแจ้งให้
โดยสาระสําคัญของร่างข้อตกลงฯ เป็นการกําหนดสิทธิและพันธะระหว่าง
ในการร่วมกันพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา
(อยู่ในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาร่วม ๑๔๒.๐๑๗ 
แบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมเบื้องต้น (Initial Tract Participation) 
และสามารถทําการประเมินสัดส่วนการแบ่งผลผลิตปิโตรเลียมใ
มีความแตกต่างกันโดยรวมเกินกว่าร้อยละ 
ท้ังนี้ ให้ใช้แผนการพัฒนาของแปลง A
Unit Management Committee ฝ่ายละ 
  ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
หน่วยงานของรัฐกับเอกชน) และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดให้การทําสัญญาไม่ควรระบุในสัญญาให้มอบข้อพิพาท
ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง รายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียระหว่างชายแดนไ
 ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย
ระหว่างชายแดนไทย-เมียนมาร์ ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
  ๑. วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียชายแดนไทย
ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย 
  ๒. วิธีดําเนินงาน ได้แก่ การอบรมวิธีการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียให้แก่มาลาเรียคลินิกชุมชนชายแดน
และบุคลากรเมียนมาร์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมารักษาท่ีโรงพยาบาล รวมท้ังการนิเทศ ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน
  ๓. งบประมาณ จํานวน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

รต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

มกราคม ๒๕๕๖  
มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียม 

างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A-18 ของพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย

Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 ของประเทศมาเลเซีย 
ตรีมีมติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา-สุริยา เซลาตัน 

Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (P
สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A-18 ของพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และแหล่งสุริยา เซลาตัน 

ของประเทศมาเลเซีย และแจ้งให้ MTJA ลงนามได้เมื่อได้รับการตรวจพิจารณาจากสํา
ระสําคัญของร่างข้อตกลงฯ เป็นการกําหนดสิทธิและพันธะระหว่าง MTJA และ PETRONAS รวมถึงการดําเนินงานและการจัดการ

ในการร่วมกันพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา-สุริยา เซลาตัน ในพ้ืนท่ีร่วมผลิต (Unit Area) มีขนาด 
๑๗ ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีของประเทศมาเลเซีย ๓๑.๒๐๙ ตารางกิโลเมตร
Initial Tract Participation) คือ แปลง A-18 ได้รับร้อยละ ๘๕ และแปลง

และสามารถทําการประเมินสัดส่วนการแบ่งผลผลิตปิโตรเลียมใหม่ (Re-determination) ทุก 
มีความแตกต่างกันโดยรวมเกินกว่าร้อยละ ๓ ให้มีการปรับสัดส่วนแบ่งปันผลผลิตและแบ่งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามสัดส่วนผลผลิตดังกล่าว

A-18 และขายก๊าซในราคาตามท่ีกําหนดในสัญญาซื้อขายก๊าซแปลง
ฝ่ายละ ๔ คนเท่าๆ กัน ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงาน

เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดให้การทําสัญญาไม่ควรระบุในสัญญาให้มอบข้อพิพาท

 

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียระหว่างชายแดนไ
ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย

เมียนมาร์ ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
อสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียชายแดนไทย

วิธีดําเนินงาน ได้แก่ การอบรมวิธีการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียให้แก่มาลาเรียคลินิกชุมชนชายแดน
และบุคลากรเมียนมาร์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น RDT, ACT, มุ้ง สารเคมี มุ้งชุบสารเคมี ยาทากันยุง กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ 
การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมารักษาท่ีโรงพยาบาล รวมท้ังการนิเทศ ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน

งบประมาณ จํานวน ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท ของกรมควบคุมโรค 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียม (Unitisation 
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 

ของพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย กับแหล่งสุริยา 

สุริยา เซลาตัน (Suriya-Suriya Selatan) 
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 

มาเลเซีย และแหล่งสุริยา เซลาตัน 
ลงนามได้เมื่อได้รับการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

รวมถึงการดําเนินงานและการจัดการ
มีขนาด ๑๗๓.๒๒๖ ตารางกิโลเมตร 
ตารางกิโลเมตร) โดยกําหนดสัดส่วน
และแปลง PM 2 ได้รับร้อยละ ๑๕ 

ทุก ๕ ปี ในกรณีที่ผลการประเมิน  
ให้มีการปรับสัดส่วนแบ่งปันผลผลิตและแบ่งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามสัดส่วนผลผลิตดังกล่าว 

ายก๊าซแปลง A-18 และให้มีคณะกรรมการ 
คนเท่าๆ กัน ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงาน 

๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหว่าง
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดให้การทําสัญญาไม่ควรระบุในสัญญาให้มอบข้อพิพาท

รายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียระหว่างชายแดนไทย- เมียนมาร์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย
เมียนมาร์ ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี ้

อสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียชายแดนไทย-เมียนมาร์ 

วิธีดําเนินงาน ได้แก่ การอบรมวิธีการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียให้แก่มาลาเรียคลินิกชุมชนชายแดน 
มุ้ง สารเคมี มุ้งชุบสารเคมี ยาทากันยุง กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ 

การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงมารักษาท่ีโรงพยาบาล รวมท้ังการนิเทศ ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

  ๔. สถานท่ีดําเนินโครงการ
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
   ๕. กลุ่มเป้าหมาย 
   ๕.๑ ผู้ร่วมดําเนินการ ได้แก่ คณะทํางานจากสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง และกรมควบคุมโรค และสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคท่ี ๔ ราชบุร ี
   ๕.๒ ผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขจากสํานักโรคติดต่อ
นําโดยแมลง และกรมควบคุมโรคและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมท้ังนักวิชาการจากโครงการควบคุมโรคประเทศเพ่ือนบ้าน
  ๖. บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้า
นักวิชาการจากโครงการควบคุมโรคประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย
 และพ้ืนท่ี โครงการท่ีเกี่ยวข้อง คร้ังท่ี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งท่ี 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑. ฝ่ายไทยรับทราบข้อมูลการจัดทํากรอบความตกลง 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยเห็นว่า สถานะของ บมจ
ในกลุ่มใหม ่
  ๒. เมียนมาร์อยู่ระหว่างการจัดทํากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งและจะใช้แทนกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
พิเศษฉบับใหม่จะระบุสิทธิพิเศษสําหรับผู้พัฒนาโครงการ 
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษออกเป็น ๒ ส่วน คือ เขตปลอดอากร 
สําหรบัธุรกิจการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ รวมท้ังจะอนุญาตให้มีการลงทุนของต่างชาติแบบ 
ในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นและลดหย่อนภาษีสําหรับผู้พัฒนาโครงการใน 
และนักลงทุนในเขตปลอดอากร ๗ ปีแรก ใ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และรับประกันว่าจะไม่มีการยึดกิจการ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเป็นเวลา 
  ๓. การประชุมฯ ครั้งต่อไป จะจัดข้ึนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
  ๔. ท่ีประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม 
และคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง คณะอนุกรรมการร่วม
ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะและการพัฒนา
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
 และผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอา
 ประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮานสาธารณรัฐประชาชนจีน
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สถานท่ีดําเนินโครงการ/ระยะเวลา พ้ืนท่ีจัดอบรมในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง
๒๕๕๕ 
 

ผู้ร่วมดําเนินการ ได้แก่ คณะทํางานจากสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง และกรมควบคุมโรค และสํานักงาน

ผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขจากสํานักโรคติดต่อ
นําโดยแมลง และกรมควบคุมโรคและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมท้ังนักวิชาการจากโครงการควบคุมโรคประเทศเพ่ือนบ้าน

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านมาลาเรียนานาชาติ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และควบคุมโรค 
นักวิชาการจากโครงการควบคุมโรคประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ

โครงการท่ีเกี่ยวข้อง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

ฝ่ายไทยรับทราบข้อมูลการจัดทํากรอบความตกลง (Framework Agreement) 
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยเห็นว่า สถานะของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ จะยังต้องมีอยู่ในฐานะนักลงทุน

เมียนมาร์อยู่ระหว่างการจัดทํากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งและจะใช้แทนกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
พิเศษฉบับใหม่จะระบุสิทธิพิเศษสําหรับผู้พัฒนาโครงการ (Developer) นอกเหนือจากนักลงทุน (Investor) 

ส่วน คือ เขตปลอดอากร (Free Zone) สําหรับธุรกิจเพ่ือการส่งออก และ
บธุรกิจการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ รวมท้ังจะอนุญาตให้มีการลงทุนของต่างชาติแบบ ๑๐๐% 

ในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นและลดหย่อนภาษีสําหรับผู้พัฒนาโครงการใน 
ปีแรก ในเขต Promotion Zone ๕ ปีแรก รวมท้ังสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร ภาษีการค้า 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และรับประกันว่าจะไม่มีการยึดกิจการ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเป็นเวลา ๕๐ 
การประชุมฯ ครั้งต่อไป จะจัดข้ึนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีประเทศไทย
ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม ๖ สาขา ได้แก่ คณะอนุกรรมการร่วมด้านการเงิน

และคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง คณะอนุกรรมการร่วม
ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะและการพัฒนาธุรกิจ คณะอนุกรรมการร่วมด้านพลังงาน และคณะอนุกรรมการร่วมด้านการพัฒนาชุมชน

มกราคม ๒๕๕๖  
การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทยและห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮานสาธารณรัฐประชาชนจีน

อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

ระยะเวลา พ้ืนท่ีจัดอบรมในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง

ผู้ร่วมดําเนินการ ได้แก่ คณะทํางานจากสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง และกรมควบคุมโรค และสํานักงาน

ผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขจากสํานักโรคติดต่อ
นําโดยแมลง และกรมควบคุมโรคและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมท้ังนักวิชาการจากโครงการควบคุมโรคประเทศเพ่ือนบ้าน 

นมาลาเรียนานาชาติ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และควบคุมโรค 

เมียนมาร์ เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนา
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐ

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
Framework Agreement) ฉบับใหม่ และบทบาทของ 

อิตาเลียนไทยฯ จะยังต้องมีอยู่ในฐานะนักลงทุน/นักพัฒนารายหนึ่ง 

Special Economic Zone : SEZ) ฉบับใหม่ 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งและจะใช้แทนกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยกฎหมายเขตเศรษฐฏิจ

Investor) ท่ีมีระบุแต่เดิม และจะแบ่ง
สําหรับธุรกิจเพ่ือการส่งออก และ Promotion Zone 

% และมีศูนย์ One-stop Service 
ในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นและลดหย่อนภาษีสําหรับผู้พัฒนาโครงการใน ๘ ปีแรก 

ปีแรก รวมท้ังสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร ภาษีการค้า 
๕๐ ปี และต่ออายุได้ถึง ๒๕ ป ี

ท่ีประเทศไทย 
สาขา ได้แก่ คณะอนุกรรมการร่วมด้านการเงิน

และคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง คณะอนุกรรมการร่วม
ธุรกิจ คณะอนุกรรมการร่วมด้านพลังงาน และคณะอนุกรรมการร่วมด้านการพัฒนาชุมชน 

การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ณาจักรไทยและห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮานสาธารณรัฐประชาชนจีน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

   ๑.๑ อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่า
สินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเสนอร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนาม ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ
มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ 
    ๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือเริ่มดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง (Cross Border Transport Agreement : 
และจุดผ่านแดนบ่อเต็น-โมฮาน (ลาว
ความตกลง CBTA ท่ีได้ลงนามไปแล้วเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่
    ๑.๑.๒ สิทธิการจราจร การอนุญาตให้มีการประกอบการขนส่งทางถนนของสินค้าและบุคคลระหว่างไทย
ลาว-จีน ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ
ของแต่ละภาค ี
    ๑.๑.๓ การอํานวยความสะดวกพิธีการข้
และตั้งเป้าหมายให้มีการตรวจสอบสินค้าเพียงครั้งเดียวต่อไปในอนาคต
    ๑.๑.๔ การขนส่งบุคคลข้ามแดน การนําหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาใช้สําหรับการขนส่งบุคคล
ข้ามแดน 
    ๑.๑.๕ การขนส่งสินค้าข้ามแดน การยกเว้น
ท่ีติดตราประทับศุลกากรท่ีใช้ในการขนส่งผ่านแดน สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายจะอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป และการให้สิทธิพิเศษ
ในการตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายข้ามแดน
    ๑.๑.๖ การยอมรับรถ การยอมรับหนังสือรับรองการจดทะเบี
การตรวจสภาพรถของภาคีอ่ืน การยอมรับใบอนุญาตขับรถในประเทศซึ่งกันและกัน
    ๑.๑.๗ บทเบ็ดเตล็ด การกําหนดอัตราค่าบริการการขนส่งให้เป็นไปตามกลไกตลาด การจัดตั้งคณะทํางาน
ร่วมไทย-ลาว-จีน เพ่ือควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามความตกลงฯ
   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ
ท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ
ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
   ๑.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
กระทรวงคมนาคม หรอืผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจี
หารือในรายละเอียดการดําเนินงานให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นสําคัญ เช่น ขอบเขตพ้ืนท่ีตามเส้นทางท่ีได้รับอนุญาตให้มีการเดินรถและจุดพักรถ ระบบการประกันภัยระหว่างประเทศ 
การดําเนินงานองค์กรค้ําประกันสําหรับสินค้าผ่านแดน นอกจากนี้ เห็นควรสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินงาน
ความร่วมมือกับจีนอย่างต่อเนื่องในเรื่องพิธีสารเรื่องข้อกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการส่งออกและนําเข้าผลไม้
ผ่านประเทศท่ีสามระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รว
ภาคเอกชนในการร่วมบริหารจัดการการเดินรถระหว่างสามประเทศ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาในการขนส่งเท่ียวเปล่าและช่วยเพ่ิม
บทบาทของบริษัทขนส่งขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเสนอร่างบันทึก

าพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนาม ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ

วัตถุประสงค์ เพ่ือเริ่มดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
Cross Border Transport Agreement : CBTA) ระหว่างไทย-ลาว-จีน ท่ีจุดผ่านแดนเชียงของ

ลาว-จีน) ในระหว่างท่ีแต่ละประเทศยังไม่สามารถให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้าย
ท่ีได้ลงนามไปแล้วเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่

สิทธิการจราจร การอนุญาตให้มีการประกอบการขนส่งทางถนนของสินค้าและบุคคลระหว่างไทย
จีน ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และให้มีการยอมรับผู้ประกอบการขนส่งซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

การอํานวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน การยอมรับการตรวจพร้อมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และตั้งเป้าหมายให้มีการตรวจสอบสินค้าเพียงครั้งเดียวต่อไปในอนาคต 

การขนส่งบุคคลข้ามแดน การนําหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาใช้สําหรับการขนส่งบุคคล

การขนส่งสินค้าข้ามแดน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าหรือคอนเทนเนอร์
ท่ีติดตราประทับศุลกากรท่ีใช้ในการขนส่งผ่านแดน สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายจะอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป และการให้สิทธิพิเศษ
ในการตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายข้ามแดน 

การยอมรับรถ การยอมรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน/แผ่นป้ายทะเบียน และหนังสือรับรอง
การตรวจสภาพรถของภาคีอ่ืน การยอมรับใบอนุญาตขับรถในประเทศซึ่งกันและกัน 

บทเบ็ดเตล็ด การกําหนดอัตราค่าบริการการขนส่งให้เป็นไปตามกลไกตลาด การจัดตั้งคณะทํางาน
จีน เพ่ือควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามความตกลงฯ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ
ท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
อผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจี

ในรายละเอียดการดําเนินงานให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นสําคัญ เช่น ขอบเขตพ้ืนท่ีตามเส้นทางท่ีได้รับอนุญาตให้มีการเดินรถและจุดพักรถ ระบบการประกันภัยระหว่างประเทศ 

กันสําหรับสินค้าผ่านแดน นอกจากนี้ เห็นควรสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินงาน
ความร่วมมือกับจีนอย่างต่อเนื่องในเรื่องพิธีสารเรื่องข้อกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการส่งออกและนําเข้าผลไม้
ผ่านประเทศท่ีสามระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมท้ังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการร่วมบริหารจัดการการเดินรถระหว่างสามประเทศ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาในการขนส่งเท่ียวเปล่าและช่วยเพ่ิม
บทบาทของบริษัทขนส่งขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเสนอร่างบันทึก

าพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนาม ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเริ่มดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
จีน ท่ีจุดผ่านแดนเชียงของ-ห้วยทราย (ไทย-ลาว) 

ในระหว่างท่ีแต่ละประเทศยังไม่สามารถให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้าย
ท่ีได้ลงนามไปแล้วเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างกัน 

สิทธิการจราจร การอนุญาตให้มีการประกอบการขนส่งทางถนนของสินค้าและบุคคลระหว่างไทย-
ใต้ และให้มีการยอมรับผู้ประกอบการขนส่งซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ามแดน การยอมรับการตรวจพร้อมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การขนส่งบุคคลข้ามแดน การนําหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาใช้สําหรับการขนส่งบุคคล

การจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าหรือคอนเทนเนอร์
ท่ีติดตราประทับศุลกากรท่ีใช้ในการขนส่งผ่านแดน สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายจะอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป และการให้สิทธิพิเศษ

แผ่นป้ายทะเบียน และหนังสือรับรอง

บทเบ็ดเตล็ด การกําหนดอัตราค่าบริการการขนส่งให้เป็นไปตามกลไกตลาด การจัดตั้งคณะทํางาน

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 

ผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ

Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
อผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 

ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในรายละเอียดการดําเนินงานให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นสําคัญ เช่น ขอบเขตพ้ืนท่ีตามเส้นทางท่ีได้รับอนุญาตให้มีการเดินรถและจุดพักรถ ระบบการประกันภัยระหว่างประเทศ 

กันสําหรับสินค้าผ่านแดน นอกจากนี้ เห็นควรสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินงาน
ความร่วมมือกับจีนอย่างต่อเนื่องในเรื่องพิธีสารเรื่องข้อกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการส่งออกและนําเข้าผลไม้

มท้ังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการร่วมบริหารจัดการการเดินรถระหว่างสามประเทศ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาในการขนส่งเท่ียวเปล่าและช่วยเพ่ิม



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า 
Commission-JTC) ระหว่างไทยและเมียนมาร์ ค
อย่างบูรณาการและเกิดผลเป็นรูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
   ๑.๑ กระทรวงพาณิชย์ติดตามการขยายตัวการค้าไทย
จากมูลค่าการคา้ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๑.๒ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้าและการลงทุ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน การจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการจับคู่
ท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงในจังหวัดชายแดน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
และอํานวยความสะดวกการออกไปลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ใช้ประโยชน์จากสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์
   ๑.๓ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย ติดตามประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน 
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม
เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสาขาต่างๆ
   ๑.๔ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ติดตามประเด็นการผลักดันและติดตามการจัดทําแผนงานการปรับปรุงและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
รวมถึงการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและจําเป็น การสนับสนุนการนําอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทันสมัยมาใช้ในจุดผ่านแดนต่างๆ 
   ๑.๕ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงก
ระหว่างธนาคารกลางของท้ังสองประเทศ การผลักดันการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําเงินบาทมาใช้ในระบบอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างเป็นทางการของเมียนมาร์ และการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างธนาคารกลางและหน่วยงานท่ี
   ๑.๖ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ติดตามประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านบริการสุขภาพเพ่ือขยายโอกาสการทําธุรกิจบริการ
สุขภาพของไทยในเมียนมาร์ และหาแน
Conferencing and Exhibitions : MICE)
   ๑.๗ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ติดตามประเด็นการจัดทําความร่วมมือ
ด้านการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมก
(Single visa) ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงการขนส่งทางอากาศ และการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็
และสังคมแห่งชาติและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเก่ียวกับโครงการท่ีมีกลไกคณะกรรมการกํากับดูแล อาทิ โครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมระดับสูงและคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย
เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้องภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นกลไกหลัก และการเปิดจุดผ่านแดน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนภายใต้การดูแล
ของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกล
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในการยกระดับจุดผ่านแดนท่ีมีอยู่และการเปิดจุดผ่านแดนใหม่ ต้องพิจารณา
ในภาพรวมอย่างสมดุลท้ังมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านความมั่นคง ไปพิจารณาดําเนินกา
 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ คร้ังท่ี ๖ 

เห็นชอบให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า 
ระหว่างไทยและเมียนมาร์ ครั้งท่ี ๖ ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

อย่างบูรณาการและเกิดผลเป็นรูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้
กระทรวงพาณิชย์ติดตามการขยายตัวการค้าไทย-เมียนมาร์ให้เพ่ิมข้ึนเป็น 

กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน ติดตามประเด็นการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ําเสมอของผู้แทนจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน การจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการจับคู/่สร้างเครือข่ายธุรกิจให้บ่อยครั้งข้ึนในสถานท่ี
ท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงในจังหวัดชายแดน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเป็นครั้งคราว การส่งเสริม
และอํานวยความสะดวกการออกไปลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน

เมียนมาร ์
กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แห่งประเทศไทย ติดตามประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน (ASEAN5-E) ของ 
ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการจัดกิจกรรมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ะการลงทุนในสาขาต่างๆ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ติดตามประเด็นการผลักดันและติดตามการจัดทําแผนงานการปรับปรุงและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจุดผ่านแดนท่ีมีอยู่ การผลักดันการยกระดับและการเปิดจุดผ่านแดนท่ีถูกปิดไปข้ึนใหม่ 
รวมถึงการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและจําเป็น การสนับสนุนการนําอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ติดตามประเด็นการผลักดันให้มีการหารืออย่างสม่ําเสมอ
ระหว่างธนาคารกลางของท้ังสองประเทศ การผลักดันการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําเงินบาทมาใช้ในระบบอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างเป็นทางการของเมียนมาร์ และการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างธนาคารกลางและหน่วยงานท่ี

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
ติดตามประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านบริการสุขภาพเพ่ือขยายโอกาสการทําธุรกิจบริการ

สุขภาพของไทยในเมียนมาร์ และหาแนวทางการจัดทําความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ ประชุม และสัมมนา 
Conferencing and Exhibitions : MICE) 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ติดตามประเด็นการจัดทําความร่วมมือ
ด้านการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเดียว (Single tourist destination) 

ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงการขนส่งทางอากาศ และการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเก่ียวกับโครงการท่ีมีกลไกคณะกรรมการกํากับดูแล อาทิ โครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมระดับสูงและคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย
พ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้องภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นกลไกหลัก และการเปิดจุดผ่านแดน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนภายใต้การดูแล
ของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกหลักและเก่ียวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิชย์ประสาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในการยกระดับจุดผ่านแดนท่ีมีอยู่และการเปิดจุดผ่านแดนใหม่ ต้องพิจารณา
ในภาพรวมอย่างสมดุลท้ังมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านความมั่นคง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

เห็นชอบให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
๒๕๕๕ ณ กรุงเทพฯ เพ่ือให้มีการทํางาน

เมียนมาร์ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ๓ เท่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
สถาบัน ติดตามประเด็นการส่งเสริม

น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ําเสมอของผู้แทนจาก
สร้างเครือข่ายธุรกิจให้บ่อยครั้งข้ึนในสถานท่ี
ค้าและการลงทุนเป็นครั้งคราว การส่งเสริม

และอํานวยความสะดวกการออกไปลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน

กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
ของ ๕ ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว 

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการจัดกิจกรรมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ติดตามประเด็นการผลักดันและติดตามการจัดทําแผนงานการปรับปรุงและยกระดับ

จุดผ่านแดนท่ีมีอยู่ การผลักดันการยกระดับและการเปิดจุดผ่านแดนท่ีถูกปิดไปข้ึนใหม่ 
รวมถึงการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและจําเป็น การสนับสนุนการนําอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ารคลัง ติดตามประเด็นการผลักดันให้มีการหารืออย่างสม่ําเสมอ
ระหว่างธนาคารกลางของท้ังสองประเทศ การผลักดันการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําเงินบาทมาใช้ในระบบอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างเป็นทางการของเมียนมาร์ และการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างธนาคารกลางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองฝ่าย 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
ติดตามประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านบริการสุขภาพเพ่ือขยายโอกาสการทําธุรกิจบริการ
วทางการจัดทําความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ ประชุม และสัมมนา (Meetings, Incentives, 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ติดตามประเด็นการจัดทําความร่วมมือ
Single tourist destination) การสนับสนุนการใช้วีซ่าเดียว 

ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงการขนส่งทางอากาศ และการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเก่ียวกับโครงการท่ีมีกลไกคณะกรรมการกํากับดูแล อาทิ โครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมระดับสูงและคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย-เมียนมาร์
พ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้องภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นกลไกหลัก และการเปิดจุดผ่านแดน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนภายใต้การดูแล

ไกหลักและเก่ียวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิชย์ประสาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในการยกระดับจุดผ่านแดนท่ีมีอยู่และการเปิดจุดผ่านแดนใหม่ ต้องพิจารณา



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาช่วยเหลือ
 ฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัย
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ
  ๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนี
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (
ให้แก่คนต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟ้ืนฟูโรงง
วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 
  ๒. อนุมัติการขยายระยะเวลายกเว้นใบอนุญาตทํางานของกระทรวงแรงงานสําหรับคนต่างด้าวท่ีเดินทางม
ฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัยต่อไปจนถึงวันท่ี 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเย่ียมชมพ้ืนท่ีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันท่ี 
และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลในประเด็นต่างๆ 
และสังคมแห่งชาติจัดทําข้ึนเพ่ือให้การหารือของผู้นําท้ังสองประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
  ๑. ฝ่ายเมียนมาร์ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่สําหรับประชาชนเมียน
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีข้ึนกว่าเดิมท้ังในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการพัฒนาชุมชน
  ๒. ฝ่ายเมียนมาร์ย้ําความจําเป็นท่ีจะต้องดูแลรักษาสิ่
ต่อป่าไม้ แม่น้ํา และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามา
ช่วยจัดทําแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเ
ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ
  ๓. ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศ
ท่ีสามเข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาค
และญี่ปุ่น) เพ่ือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
Purpose Vehicle : SPV) รวมท้ังขอความชัดเจนเรื่องพ้ืนท่ีโครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายท้ังหมด
ของโครงการทวาย เช่น ราคาท่ีดิน และโครงการท่ีจะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพ่ือคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง
SPV ต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามข้อมูลและเร่งรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการเงิน
  ๔. ฝ่ายเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับเส้นท
ไม่เพียงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงถ่านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมส
การก่อสร้าง และกระทรวงพลังงานดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาพลังงาน
  ๕. ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยรับไว้พิจารณา 
แห่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค-์ด่านพญาตองซู ด่านบ้านพุน้ําร้อน
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่
และกระทรวงการต่างประเทศติดตามความก้าวหน้าการยกระดับจุดผ่านแดน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัย 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้

อนุมัติการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนี
(Non-Immigrant) และค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว

ให้แก่คนต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัย โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อไปจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

อนุมัติการขยายระยะเวลายกเว้นใบอนุญาตทํางานของกระทรวงแรงงานสําหรับคนต่างด้าวท่ีเดินทางม
ฟ้ืนฟูโรงงานและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัยต่อไปจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเย่ียมชมพ้ืนท่ีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลในประเด็นต่างๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจัดทําข้ึนเพ่ือให้การหารือของผู้นําท้ังสองประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการ

ฝ่ายเมียนมาร์ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่สําหรับประชาชนเมียน
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีข้ึนกว่าเดิมท้ังในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการพัฒนาชุมชน 

เมียนมาร์ย้ําความจําเป็นท่ีจะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อป่าไม้ แม่น้ํา และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามา
ช่วยจัดทําแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเ
ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ 

ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศ
สามเข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาค

เพ่ือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
รวมท้ังขอความชัดเจนเรื่องพ้ืนท่ีโครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายท้ังหมด

ครงการทวาย เช่น ราคาท่ีดิน และโครงการท่ีจะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพ่ือคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง
ต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามข้อมูลและเร่งรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการเงิน

ฝ่ายเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และระบบไฟฟ้า ซึ่งยัง
ไม่เพียงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงถ่านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมส
การก่อสร้าง และกระทรวงพลังงานดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาพลังงาน 

ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยรับไว้พิจารณา 
ด่านพญาตองซู ด่านบ้านพุน้ําร้อน-ด่านทิกี ด่านสิงขร-ด่านมอต่อง และเส้นทางกอกะเร็ก

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่
และกระทรวงการต่างประเทศติดตามความก้าวหน้าการยกระดับจุดผ่านแดน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาช่วยเหลือ

อนุมัติการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม
และค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป

านและสถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัย โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจาก
ธันวาคม ๒๕๕๖ 

อนุมัติการขยายระยะเวลายกเว้นใบอนุญาตทํางานของกระทรวงแรงงานสําหรับคนต่างด้าวท่ีเดินทางมาช่วยเหลือ

ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเย่ียมชมพ้ืนท่ีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
ทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติจัดทําข้ึนเพ่ือให้การหารือของผู้นําท้ังสองประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการ

ฝ่ายเมียนมาร์ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่สําหรับประชาชนเมียนมาร์ออกจากพ้ืนท่ี
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีข้ึนกว่าเดิมท้ังในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน

งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อป่าไม้ แม่น้ํา และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามา
ช่วยจัดทําแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการ

ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศ
สามเข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาครัฐสามประเทศ (ไทย เมียนมาร์ 

เพ่ือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 
รวมท้ังขอความชัดเจนเรื่องพ้ืนท่ีโครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายท้ังหมด

ครงการทวาย เช่น ราคาท่ีดิน และโครงการท่ีจะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพ่ือคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง 
ต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามข้อมูลและเร่งรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการเงิน 

างคมนาคมเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และระบบไฟฟ้า ซึ่งยัง
ไม่เพียงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงถ่านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาโครงสร้างพื้นฐานและ

ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยรับไว้พิจารณา ๔ 
ด่านมอต่อง และเส้นทางกอกะเร็ก-เมาะละแหม่ง 

กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย) และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาร์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

  ๖.   ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เก่ียวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพ่ือพัฒนาโครงการ 
ฉบับใหม่ รวมถึง Sectorial Agreement 
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย
ทุกสาขา 
  ๗. ฝ่ายไทยขอให้เมียนมาร์แจ้งข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การลงทุนท่ีคาดว่าจะได้รับภายใต้กฎหมายเขต
เศรษฐกิจพิเศษฉบับใหม่ของเมียนมาร์ 
เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการลงทุน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์แจ้งให้ทราบว่าได้ทําการยกร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จและ
อยู่ระหว่างนําเสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจา
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขากฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง 
  ๘. การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เมืองทวายและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเนปิดอว์ ฝ่ายไทยเสนอ
สถานกงสุลใหญ่เมืองทวายเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมท้ังขอเปิดสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเนปิดอว์ และขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาร์ในการสนับสนุนการจัดหาท่ีดิน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์รับจะพิจารณาท้ังสองเรื่อง
และแจ้งให้ทราบว่าไดกํ้าหนดพ้ืนท่ีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงการต่างประเทศ 
  ๙. ฝ่ายไทยวางเป้าหมายการดําเนินงานว่าคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถจัดทํารายละเอียดท้ังหมดได้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสนอให้คณะกรรมการร่
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในข้อตกลง
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และจะเริ่มระดมทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการได้ภายในเดือนเมษายน 
ประเทศกําหนด หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย
ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา
  ๑๐. ฝ่ายไทยแจ้งว่าในเดือนธันวาคม 
ขอจดทะเบียนเพ่ือเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก 
และขอให้ฝ่ายเมียนมาร์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานเหล่านี้ด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ผลการประชุมคณะทํางานร่วมไทย
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย
ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ทหารสูงสุด/ประธานคณะทํางานร่วม 
คณะทํางานร่วม (ฝ่ายกัมพูชา) เป็นประธานร่วม ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ท้ังสองฝ่ายเห็นความจําเป็นท่ี
Demilitarized Zone : PDZ) ตามท่ีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิคร่วม พร้อมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย 
และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของกัมพูชา 
ในภูมิประเทศจริง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เก่ียวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพ่ือพัฒนาโครงการ 
Sectorial Agreement และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ 

คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint Coordinating Committee : JCC) 

ฝ่ายไทยขอให้เมียนมาร์แจ้งข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การลงทุนท่ีคาดว่าจะได้รับภายใต้กฎหมายเขต
บับใหม่ของเมียนมาร์ (SEZ Law) ให้แก่นักลงทุน พร้อมท้ังเร่งรัดกระบวนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว

เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการลงทุน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์แจ้งให้ทราบว่าได้ทําการยกร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จและ
อยู่ระหว่างนําเสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมกราคม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขากฎระเบียบ

การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เมืองทวายและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเนปิดอว์ ฝ่ายไทยเสนอ
สถานกงสุลใหญ่เมืองทวายเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมท้ังขอเปิดสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเนปิดอว์ และขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาร์ในการสนับสนุนการจัดหาท่ีดิน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์รับจะพิจารณาท้ังสองเรื่อง

กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ 

ฝ่ายไทยวางเป้าหมายการดําเนินงานว่าคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถจัดทํารายละเอียดท้ังหมดได้แล้วเสร็จ
เสนอให้คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint High

พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในข้อตกลง Framework Agreement ฉบับใหม่ และ Sectorial Agreement 
และจะเริ่มระดมทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการได้ภายในเดือนเมษายน 

กําหนด หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint Coordinating Committee : JCC)
ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา 

ฝ่ายไทยแจ้งว่าในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จะสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังมีแรงงานเมียนมาร์ที่
เพ่ือเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก 
เมียนมาร์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานเหล่านี้ด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน

ราคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะทํางานร่วมไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๓ (Joint Working Group : JWG
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๓ (Joint Working Group : JWG

๒๕๕๕ ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการ
ประธานคณะทํางานร่วม (ฝ่ายไทย) และพลเอก เนียง พาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานร่วม ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ท้ังสองฝ่ายเห็นความจําเป็นท่ีจะกําหนดจุด A B C D ของพ้ืนท่ีเขตปลอดทหารช่ัวคราว 

ตามท่ีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court of Justice : ICJ) 
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิคร่วม พร้อมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย (Thailand Mine Action Centre : TMAC) 
และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของกัมพูชา (Cambodia Mine Action Centre : CMAC) 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เก่ียวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพ่ือพัฒนาโครงการ (Framework Agreement) 
ษฐกิจพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ 

Joint Coordinating Committee : JCC) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ 

ฝ่ายไทยขอให้เมียนมาร์แจ้งข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การลงทุนท่ีคาดว่าจะได้รับภายใต้กฎหมายเขต
ให้แก่นักลงทุน พร้อมท้ังเร่งรัดกระบวนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว

เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการลงทุน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์แจ้งให้ทราบว่าได้ทําการยกร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จและ
รณาให้ความเห็นชอบคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขากฎระเบียบ

การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เมืองทวายและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเนปิดอว์ ฝ่ายไทยเสนอขอจัดตั้ง
สถานกงสุลใหญ่เมืองทวายเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมท้ังขอเปิดสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเนปิดอว์ และขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาร์ในการสนับสนุนการจัดหาท่ีดิน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์รับจะพิจารณาท้ังสองเรื่อง

กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ 

ฝ่ายไทยวางเป้าหมายการดําเนินงานว่าคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถจัดทํารายละเอียดท้ังหมดได้แล้วเสร็จ
Joint High-level Committee : JHC) 

Sectorial Agreement ท้ังหมด
และจะเริ่มระดมทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามท่ีผู้นําท้ังสอง

Joint Coordinating Committee : JCC) 

จะสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังมีแรงงานเมียนมาร์ที่ได้ยื่น 
เพ่ือเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก ๓ เดือน 
เมียนมาร์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานเหล่านี้ด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน 

Joint Working Group : JWG-3) 
Joint Working Group : JWG-3) 

งเทพฯ โดยมีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการ
และพลเอก เนียง พาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธาน

ของพ้ืนท่ีเขตปลอดทหารช่ัวคราว (Provisional 
The International Court of Justice : ICJ) กําหนด โดยจะ

iland Mine Action Centre : TMAC) 
Cambodia Mine Action Centre : CMAC) ทําการตรวจสอบร่วมกัน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

  ๒. ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย 
ทุ่นระเบิดแห่งชาติของกัมพูชา (CMAC) 
โดยเริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมในห้วงเดือนมกราคม
  ๓. ท้ังสองฝ่ายพอใจกับผลการประชุมคณ
และเห็นชอบให้มีการหารือกันต่อไปในการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๔. ฝ่ายไทยได้เน้นย้ําให้ฝ่ายกัมพูชาทราบว่า การดําเนินการทุกข้ัน
ในครั้งต่อไป ให้ยืดถือตามข้อตกลงในการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย
 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ผลการประชมุรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสาร
12th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : The 
ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุม ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าของกิจ
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนแม่บทไอซีทีอาเซียนเพ่ือประเมินผลสําเร็จและการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ โดยจะเป็นการทบทวนข้อริ
ภายใต้แผนแม่บทฯ รวบรวมสถานะ การดําเนินโครงการ และผลการศึกษา รวมถึงจัดทําตัวช้ีวัดการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ 
โดยจะเริ่มดําเนินการและจัดทําให้แล้วเสร็จภายในปี พ
  ๒. ท่ีประชุมได้รับรองผลการประชุมสภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเ
ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
กิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศอาเซียน การจัดให้มีเวทีการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย กฎระเบียบด้านความมั่นคงปลอดภัยบนโครงข่าย การรณรงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ
การบริหารจัดการคลื่นความถ่ี 
  ๓. ท่ีประชุมรับทราบสถานะของเงินกองทุนไอซีทีอาเซียน 
อาเซียน ๑๐ ประเทศ ท่ีใช้ในการสนับสนุนโครงการ
มีเงินคงเหลือ จํานวน ๓,๗๑๙,๒๔๖.๗๒ 
จากกองทุนฯ เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการด้านไอซีที ปี พ
  ๔. ท่ีประชุมได้รับรองปฏิญญาเซบู ว่าด้วยการมุ่งไปสู่เป้าหมายการเช่ือมโยงในอาเซียน 
ASEAN : Enabling Aspirations) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดําเนินความร่วมมือและการพัฒนาไอซีที
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง โดยให้ความสําคัญกับการนําไอซีทีมาขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชน การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และลดช่องว่างทางดิจิทัล รวมถึงกําหนดแผนงานท่ีมีความสํา
  ๕. ท่ีประชุมยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาไอซีทีและสนับสนุนอาเซียน
ในการดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย 
CMAC) เตรียมแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในพ้ืนท่ีเขตปลอดทหารช่ัวคราว 

โดยเริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมในห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปรับกําลัง
ท้ังสองฝ่ายพอใจกับผลการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๓ (Joint Working Group : JWG

และเห็นชอบให้มีการหารือกันต่อไปในการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๔ (Joint Working Group : JWG

ฝ่ายไทยได้เน้นย้ําให้ฝ่ายกัมพูชาทราบว่า การดําเนินการทุกข้ันตอนตามคําสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
ในครั้งต่อไป ให้ยืดถือตามข้อตกลงในการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย-กัมพูชา (JWG) อย่างเคร่งครัด

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

มกราคม ๒๕๕๖  
มรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๑๒

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสาร
ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : The 12th TELMIN) ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวัน

ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุม ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการภายใต้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ รวมท้ังข้อเสนอของ
แผนแม่บทไอซีทีอาเซียนเพ่ือประเมินผลสําเร็จและการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ โดยจะเป็นการทบทวนข้อริ
ภายใต้แผนแม่บทฯ รวบรวมสถานะ การดําเนินโครงการ และผลการศึกษา รวมถึงจัดทําตัวช้ีวัดการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ 
โดยจะเริ่มดําเนินการและจัดทําให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมได้รับรองผลการประชุมสภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเ
๒๕๕๕ ณ เมืองสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ คณะทํางานเฉพาะ

กิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศอาเซียน การจัดให้มีเวทีการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย กฎระเบียบด้านความมั่นคงปลอดภัยบนโครงข่าย การรณรงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ

ท่ีประชุมรับทราบสถานะของเงินกองทุนไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Fund) ซึ่งเป็นเงินสมทบจากประเทศสมาชิก
นการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือด้านไอซีที โดย ณ วันท่ี 

๗๒ ดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ ได้เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ จํานวน 
จากกองทุนฯ เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการด้านไอซีที ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมได้รับรองปฏิญญาเซบู ว่าด้วยการมุ่งไปสู่เป้าหมายการเช่ือมโยงในอาเซียน (Mactan Cebu Declaration : Connected
ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดําเนินความร่วมมือและการพัฒนาไอซีที

วามแข็งแกร่ง โดยให้ความสําคัญกับการนําไอซีทีมาขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชน การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และลดช่องว่างทางดิจิทัล รวมถึงกําหนดแผนงานท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินการตามแผนแม่บทไอซีทีอาเซียน

ท่ีประชุมยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาไอซีทีและสนับสนุนอาเซียน

ดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย (TMAC) และศูนย์ปฏิบัติการ
เตรียมแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในพ้ืนท่ีเขตปลอดทหารช่ัวคราว (PDZ) 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปรับกําลัง 
Joint Working Group : JWG-3) 
Joint Working Group : JWG-4) 

ตอนตามคําสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) 
อย่างเคร่งครัด 

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 

๑๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๑๒ (The 

ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

โครงการภายใต้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
รวมท้ังข้อเสนอของ TELSOM ท่ีจะมีการทบทวน

แผนแม่บทไอซีทีอาเซียนเพ่ือประเมินผลสําเร็จและการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ โดยจะเป็นการทบทวนข้อรเิริ่มแผนงานท่ีบรรจุ
ภายใต้แผนแม่บทฯ รวบรวมสถานะ การดําเนินโครงการ และผลการศึกษา รวมถึงจัดทําตัวช้ีวัดการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ 

ท่ีประชุมได้รับรองผลการประชุมสภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ATRC) ครั้งท่ี ๑๘ 
ณ เมืองสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ คณะทํางานเฉพาะ

กิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศอาเซียน การจัดให้มีเวทีการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย กฎระเบียบด้านความมั่นคงปลอดภัยบนโครงข่าย การรณรงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ

ซึ่งเป็นเงินสมทบจากประเทศสมาชิก
กิจกรรม ความร่วมมือด้านไอซีที โดย ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ กองทุนฯ 

ดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ ได้เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ จํานวน ๔๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

Mactan Cebu Declaration : Connected 
ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดําเนินความร่วมมือและการพัฒนาไอซีที

วามแข็งแกร่ง โดยให้ความสําคัญกับการนําไอซีทีมาขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชน การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

คัญต่อการดําเนินการตามแผนแม่บทไอซีทีอาเซียน 
ท่ีประชุมยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาไอซีทีและสนับสนุนอาเซียน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีศูนย์อาเซียน
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
   ๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายข้าราชการกระ
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของศูนย์อาเซียน
โดยไม่ถือเป็นการลาไปปฏิบัติหน้าท่ีในองค์การระหว่างประเทศ และให้ได้รับสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายเทียบเ
ในระดับเดียวกันท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ
   ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจดังกล่าวในปีงบประมาณ พ
พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร สําหรั
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
    ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงาน ก
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ท่ี
เช่ียวชาญด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง เอกสารสําคัญท่ีจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมรัฐ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย
ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมอืด้านการท่องเท่ียว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและอินเดียว่าด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว โดยเพ่ิมเติมข้อบทเก่ียวกับการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ
และช้ันความลับของเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูล สําหรั
และรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย
   ๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุม
รัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียน-อินเดีย ครั้งท่ี 
   ๑.๓ หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตร ี
  ๒. ในส่วนของการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 
ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการประชุมท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยในส่วนของผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 
  ๑. การลงนาม/รับรองเอกสารผลลัพธ์ โดยผู้นําอาเซียนลงนาม
รับรอง SAEAN Human Rights Declaration 
Human Rights รับรอง ASEAN Leaders

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีศูนย์อาเซียน–จนี ณ กรุงปักกิ่ง 

อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Centre) ณ กรุงปักก่ิง ช่วงปี พ
โดยไม่ถือเป็นการลาไปปฏิบัติหน้าท่ีในองค์การระหว่างประเทศ และให้ได้รับสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายเทียบเ
ในระดับเดียวกันท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร สําหรบัปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีผู้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ท่ีศูนย์อาเซียน-จีน ควรเลือกสรรจากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาท้องถ่ินและมีความ

ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มกราคม ๒๕๕๖  
เอกสารสําคัญท่ีจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียน-อินเดีย คร้ังท่ี 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย

อด้านการท่องเท่ียว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและอินเดียว่าด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว โดยเพ่ิมเติมข้อบทเก่ียวกับการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ
และช้ันความลับของเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูล สําหรับประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากพิธีสารฯ คือ เป็นการเพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือปกป้อง
และรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย 

อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุม
นเดีย ครั้งท่ี ๔ ในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ

ในส่วนของการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเตม็ (Full Powers) ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๑ และการประชุมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๑ และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของนายกรัฐมนตรี 

๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ของกระทรวงการต่างประเทศ และให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการประชุมท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการ

นตรีเสนอ โดยในส่วนของผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๑ สรุปได้ ดังนี ้
รับรองเอกสารผลลัพธ์ โดยผู้นําอาเซียนลงนาม/รับรองเอกสารผลลัพธ์ จํานวน 

SAEAN Human Rights Declaration และลงนาม ASEAN Leaders’ Statement on the Adoption 
ASEAN Leaders’ Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Regional Mine Action 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

ทรวงการต่างประเทศไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
ณ กรุงปักก่ิง ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ วาระ ๓ ป ี

โดยไม่ถือเป็นการลาไปปฏิบัติหน้าท่ีในองค์การระหว่างประเทศ และให้ได้รับสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับข้าราชการ
ในระดับเดียวกันท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

๒๕๕๖ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
บปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีผู้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
จีน ควรเลือกสรรจากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาท้องถ่ินและมีความ

อินเดีย คร้ังท่ี ๔ 

เห็นชอบพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย
อด้านการท่องเท่ียว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและอินเดียว่าด้วย

การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว โดยเพ่ิมเติมข้อบทเก่ียวกับการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ
บประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากพิธีสารฯ คือ เป็นการเพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือปกป้อง

อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุม
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ 

ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 

นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของนายกรัฐมนตรี 
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ของกระทรวงการต่างประเทศ และให้หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการประชุมท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการ

รับรองเอกสารผลลัพธ์ จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ 
Statement on the Adoption of the ASEAN 

Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Regional Mine Action 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

Center และรับรอง Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III) 
Plan of Action (2013-2017) 
  ๒. การสร้างประชาคมอาเซียน โดยท่ีประชุมเห็นควรเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนท้ัง ๓ เสาหลัก (เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม
ในท้ัง ๓ เสา เช่น การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิ
เศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บริหารจัดการภัยพิบัต ิ
  ๓. การเสริมสร้างความเช่ือมโยง โดยท่ีประชุมเห็นพ้องท่ีจะเร่งรัดการดําเนิ
ระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 
สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศนอกอาเซียน และเห็นพ้องว่าควรระดมทุนสนับสนุนกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอาเซียน 
Infrastructure Fund-AIF) เพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนบทฯ โดยจําเป็นต้องหาแนวทางระดมทุนต่างๆ จากประเทศนอกภูมิภาค
และภาคเอกชน 
  ๔. ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจร
โดยท่ีประชุมยินดีกับการประกาศเริ่มเจรจา
  ๕. ยาเสพติด โดยท่ีประชุมได้เน้นย้ําเป้าหมายอาเซียนปลอดยาเสพติดปี พ
ข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานด้านยาเสพติดเพ่ือส่งเสริมการสร้างอาเซียนปลอดยาเสพติด
  ๖. การค้ามนุษย์ โดยไทยได้ผลักดันการเร่งรัดการพิจารณาอนุสัญญาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน 
รวมท้ังผลักดันการจัดทําแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้เพ่ือปูทางไปสู่การจัดทําอนุสัญญาท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย
  ๗. การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยท่ีประชุมได้ให้ความสําคัญต่อประเด็นการบริหา
การสร้างศักยภาพแก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ 
Assistance and Coordination Centre : AHA Centre) 
ในการเป็นสถานท่ีเก็บสํารองข้าวในการบรรเทาภัยพิบัติ และแจ้งท่ีประชุมเก่ียวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ
ภายใต้กรอบ ASEAN Regional Forum : ARF 
  ๘. การลดช่องว่างด้านการพัฒนา โดยท่ีประชุมเ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการระดมทุนจากประเทศนอกภูมิภาคและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาภายในภูมิภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติในปี 
 การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการการขยายระยะเวลา
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 
เพ่ือให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโห
และกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับเบิกจ่ายในการเตรียมการและการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ 
DiREx) ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
Forum : ARF) ครั้งท่ี ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการและกิจกรรม รวมท้ังแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมในโอกาสแรกต่อไป ตามความเห็
ของสํานักงบประมาณ 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III) 

ารสร้างประชาคมอาเซียน โดยท่ีประชุมเห็นควรเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม) โดยให้กําหนดประเด็นท่ีมีความสําคัญลําดับต้น

เสา เช่น การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน และอนุวัติความตกลงทาง
เศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) การกําจัดอุปสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี การ

การเสริมสร้างความเช่ือมโยง โดยท่ีประชุมเห็นพ้องท่ีจะเร่งรัดการดําเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง
Master Plan on ASEAN Connectivity) ท้ังด้านกายภาพ กฎระเบียบ และระหว่างประชาชน รวมท้ัง

สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศนอกอาเซียน และเห็นพ้องว่าควรระดมทุนสนับสนุนกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอาเซียน 
เพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนบทฯ โดยจําเป็นต้องหาแนวทางระดมทุนต่างๆ จากประเทศนอกภูมิภาค

ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)
โดยท่ีประชุมยินดีกับการประกาศเริ่มเจรจา RCEP ซึง่ไทยสนับสนุนให้มีการเจรจารอบแรกในช่วงต้นปี พ

ยาเสพติด โดยท่ีประชุมได้เน้นย้ําเป้าหมายอาเซียนปลอดยาเสพติดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานด้านยาเสพติดเพ่ือส่งเสริมการสร้างอาเซียนปลอดยาเสพติด 

ดยไทยได้ผลักดันการเร่งรัดการพิจารณาอนุสัญญาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน 
รวมท้ังผลักดันการจัดทําแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้เพ่ือปูทางไปสู่การจัดทําอนุสัญญาท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย

การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยท่ีประชุมได้ให้ความสําคัญต่อประเด็นการบริหา
การสร้างศักยภาพแก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ 
Assistance and Coordination Centre : AHA Centre) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยไทยได้แสดงควา
ในการเป็นสถานท่ีเก็บสํารองข้าวในการบรรเทาภัยพิบัติ และแจ้งท่ีประชุมเก่ียวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ

ASEAN Regional Forum : ARF หรือ ARF DiREx ร่วมกับเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคม 
การลดช่องว่างด้านการพัฒนา โดยท่ีประชุมเห็นพ้องท่ีจะเร่งรัดการดําเนินการด้านการลดช่องว่างด้านการพัฒนา

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการระดมทุนจากประเทศนอกภูมิภาคและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ
 

มกราคม ๒๕๕๖  
ะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติในปี 

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

อนุมัติในหลักการการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 
เพ่ือให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโห
และกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับเบิกจ่ายในการเตรียมการและการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ 

ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการและกิจกรรม รวมท้ังแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมในโอกาสแรกต่อไป ตามความเห็

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III) 

ารสร้างประชาคมอาเซียน โดยท่ีประชุมเห็นควรเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคม
โดยให้กําหนดประเด็นท่ีมีความสําคัญลําดับต้น

ภาค การปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน และอนุวัติความตกลงทาง
การกําจัดอุปสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี การ

นการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง
ท้ังด้านกายภาพ กฎระเบียบ และระหว่างประชาชน รวมท้ัง

สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศนอกอาเซียน และเห็นพ้องว่าควรระดมทุนสนับสนุนกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอาเซียน (ASEAN 
เพ่ือใช้ดําเนินการตามแผนบทฯ โดยจําเป็นต้องหาแนวทางระดมทุนต่างๆ จากประเทศนอกภูมิภาค

Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) 
งไทยสนับสนุนให้มีการเจรจารอบแรกในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๕๕๘ ซึ่งไทยได้เสนอให้มีความร่วมมือ

ดยไทยได้ผลักดันการเร่งรัดการพิจารณาอนุสัญญาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน 
รวมท้ังผลักดันการจัดทําแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้เพ่ือปูทางไปสู่การจัดทําอนุสัญญาท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยท่ีประชุมได้ให้ความสําคัญต่อประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะ
การสร้างศักยภาพแก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Humanitarian 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยไทยได้แสดงความพร้อม
ในการเป็นสถานท่ีเก็บสํารองข้าวในการบรรเทาภัยพิบัติ และแจ้งท่ีประชุมเก่ียวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ

ร่วมกับเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ห็นพ้องท่ีจะเร่งรัดการดําเนินการด้านการลดช่องว่างด้านการพัฒนา

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการระดมทุนจากประเทศนอกภูมิภาคและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ 

ะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติในปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบ
แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF) 

การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับเบิกจ่ายในการเตรียมการและการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief Exercise-

ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional 

ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการและกิจกรรม รวมท้ังแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมในโอกาสแรกต่อไป ตามความเห็น



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

 ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
  ระหว่างประเทศ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ขอความเห็นชอบในการลงนามร่าง 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบต่อร่าง
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) 
ข้ึนท่ีกรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดย
    ๑.๑.๑ สํานักเลขาธิการมีบทบาทในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ และอํานวยการการประชุมต่างๆ ของ
    ๑.๑.๒ สํานักเลขาธิการ ประกอบด้วย เลขาธิการ ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าของสํานักเลขาธิการ ผู้อํานวยการ
และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ประเทศสมาชิกจะเสนอช่ือผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการและผู้อํานวยการ โดยยึดหลักการหมุนเวียน
ตามลําดับตัวอักษร และมีวาระการดํารงตํา
    ๑.๑.๓ เลขาธิการมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับประเทศสมาชิก 
จัดการประชุม BIMSTEC จัดทํางบประมาณประจําปี อํานวยความสะดวก และติดตามความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ของ BIMSTEC 
    ๑.๑.๔ สํานักเลขาธิการ เลขาธิการ ผู้อํานวยการ 
และผู้แทนทางการทูตได้รับ และตามท่ีระบุในความตกลงของประเทศเจ้าภาพท่ีบังกลาเทศและสํานักเลขาธิการได้ข้อสรุปร่วมกัน
    ๑.๑.๕ งบประมาณประจําปีของสํานักเลขาธิการ ประเทศเจ้าภาพ 
สิง่ปลูกสร้างท่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็นสํานักงาน รับผิดชอบการบํารุงรักษา การปรับปรุงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การตกแต่ง ติดตั้ง 
และจัดหาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในช่วงห้าปีแรก สําหรับประเทศสมาชิกจะสนับสนุนงบประมาณของสํานักเลขาธิการ
ตามสัดส่วนการให้เงินสมทบท่ีตกลงกันเป็นครั้งคราวของภาคี โดยเลขาธิการจะเสนองบประมาณประจําปีให้ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
และท่ีประชุมรัฐมนตร ีBIMSTEC พิจารณา
    ๑.๑.๖ สํานักเลขาธิการจะเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีนับตั้งแต่วันท่ีท่ีประชุมรัฐมนตรี
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปี
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่
ของสํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

มกราคม ๒๕๕๖  
ขอความเห็นชอบในการลงนามร่าง Memorandum of Association เพ่ือจัดต้ังสํานักเลขาธิการถาวร 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบต่อร่าง Memorandum of Association เพ่ือจัดตั้งสํานักเลขาธิการถาวร

Sectoral Technical and Economic Cooperation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งสํานักเลขาธิการ
ข้ึนท่ีกรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดย 

สํานักเลขาธิการมีบทบาทในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ และอํานวยการการประชุมต่างๆ ของ BIMSTEC ท้ังนี้ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน และติ

สํานักเลขาธิการ ประกอบด้วย เลขาธิการ ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าของสํานักเลขาธิการ ผู้อํานวยการ
และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ประเทศสมาชิกจะเสนอช่ือผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการและผู้อํานวยการ โดยยึดหลักการหมุนเวียน
ตามลําดับตัวอักษร และมีวาระการดํารงตําแหน่งสามป ี

เลขาธิการมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับประเทศสมาชิก 
จัดทํางบประมาณประจําปี อํานวยความสะดวก และติดตามความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมและโครงการ

สํานักเลขาธิการ เลขาธิการ ผู้อํานวยการ ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันในบังกลาเทศ ตามท่ีคณะทูต
และผู้แทนทางการทูตได้รับ และตามท่ีระบุในความตกลงของประเทศเจ้าภาพท่ีบังกลาเทศและสํานักเลขาธิการได้ข้อสรุปร่วมกัน

งบประมาณประจําปีของสํานักเลขาธิการ ประเทศเจ้าภาพ (บังกลาเทศ
งปลูกสร้างท่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็นสํานักงาน รับผิดชอบการบํารุงรักษา การปรับปรุงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การตกแต่ง ติดตั้ง 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในช่วงห้าปีแรก สําหรับประเทศสมาชิกจะสนับสนุนงบประมาณของสํานักเลขาธิการ
งกันเป็นครั้งคราวของภาคี โดยเลขาธิการจะเสนองบประมาณประจําปีให้ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
พิจารณา 
สํานักเลขาธิการจะเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีนับตั้งแต่วันท่ีท่ีประชุมรัฐมนตรี

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมลงนามในร่างเอกสารฯ
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย

ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาใช้จ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ 

เพ่ือจัดต้ังสํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC 

เพ่ือจัดตั้งสํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC (Bay of Bengal 
เพ่ือจัดตั้งสํานักเลขาธิการ BIMSTEC 

สํานักเลขาธิการมีบทบาทในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
ท้ังนี้ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน และตดิต่อประสานงาน 

สํานักเลขาธิการ ประกอบด้วย เลขาธิการ ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าของสํานักเลขาธิการ ผู้อํานวยการ
และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ประเทศสมาชิกจะเสนอช่ือผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการและผู้อํานวยการ โดยยึดหลักการหมุนเวียน

เลขาธิการมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับประเทศสมาชิก 
จัดทํางบประมาณประจําปี อํานวยความสะดวก และติดตามความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมและโครงการ

ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันในบังกลาเทศ ตามท่ีคณะทูต
และผู้แทนทางการทูตได้รับ และตามท่ีระบุในความตกลงของประเทศเจ้าภาพท่ีบังกลาเทศและสํานักเลขาธิการได้ข้อสรุปร่วมกัน 

บังกลาเทศ) จะจัดหาที่ดิน รวมทั้ง 
งปลูกสร้างท่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็นสํานักงาน รับผิดชอบการบํารุงรักษา การปรับปรุงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การตกแต่ง ติดตั้ง 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในช่วงห้าปีแรก สําหรับประเทศสมาชิกจะสนับสนุนงบประมาณของสํานักเลขาธิการ
งกันเป็นครั้งคราวของภาคี โดยเลขาธิการจะเสนองบประมาณประจําปีให้ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

สํานักเลขาธิการจะเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีนับตั้งแต่วันท่ีท่ีประชุมรัฐมนตร ีBIMSTEC กําหนด 
การต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมลงนามในร่างเอกสารฯ 

หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 

ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาใช้จ่ายจาก
รายการเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม
เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี 
   ๑.๑ เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 
การดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
(Greater Mekong Subregion : GMS) 
ระดับภูมิภาคท่ีได้มีการวิเคราะหแ์ละประเมินผลการดําเนินงานรายสาขาและรายประเทศแล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้ให้แนวทางในการจัดทํา
แผนงานโครงการลงทุน GMS และการนํากรอบการลงทุนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
   ๑.๒ เห็นชอบผลการดําเนินงานสําคัญของสาขาความร่วมมือภายใต้แผนงาน
และแผนปฏิบัติการสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี พ
สําหรับการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือลดจํานวนผู้ติดเช้ือเอดส์ท่ีมีการเคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปี พ
การขยายระยะเวลาการดําเนินงานของแผนงานสนับสนุนด้านการเกษต
สมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงให้เป็นองค์กรท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในระยะเริ่มแรก และบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
   ๑.๓ รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํากรอบการลงทุนของอนุภูมิภาคที่ได้จัดทําการประเมินผลการพัฒนา
รายสาขา และผลการประเมินรายประเทศแล้วเสร็จ โดยมีหลักการสําคัญคือ การลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบระเบียงเศรษฐกิจควรสอดคล้อง
และสนับสนุนความต้องการในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กับการค้า รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาของประเทศสมาชิกกับโครงการในระดับภูมิภาค การใช้แนวทางการพัฒนา
หลากหลายสาขา การกําหนดสาขาการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และการจัดลําดับความสําคัญเ
ตามหลักการพิจารณาท่ีเหมาะสม 
   ๑.๔ รับทราบผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกับภาคีการพัฒนา อาทิ สํานักงานเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งออสเตรเลีย (Australian Agency for International Development : AusAID) 
(Japan International Cooperation Agency : JICA) 
คณะกรรมาธิการลุ่มแม่นํ้าโขง (Mekong River Commission 
  ๒. เห็นชอบข้อเสนอแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนแผนงาน
ลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าํโขงให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของประเทศลุ่มแม่น้ําโขง และการดําเนินงาน 
การอํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
โครงการท่ีมีศักยภาพในส่วนของไทย และเสนอให้ธนาคารพัฒนา
โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ โดยประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง รายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันท่ี 
และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลในประเด็นต่างๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําข้ึนเพ่ือให้การหารือของผู้นําท้ังสองประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี ้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง คร้ังท่ี ๑๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

ารประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งท่ี ๑๘ ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี ้

เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี (Joint Ministerial Statement : JMS) 
การดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
Greater Mekong Subregion : GMS) ฉบับใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทํากรอบการลงทุน

และประเมินผลการดําเนินงานรายสาขาและรายประเทศแล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้ให้แนวทางในการจัดทํา
และการนํากรอบการลงทุนฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ

เห็นชอบผลการดําเนินงานสําคัญของสาขาความร่วมมือภายใต้แผนงาน 
รพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจ

สําหรับการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือลดจํานวนผู้ติดเช้ือเอดส์ท่ีมีการเคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปี พ
การขยายระยะเวลาการดําเนินงานของแผนงานสนับสนุนด้านการเกษตร ระยะท่ี ๒ ให้สิ้นสุดในปี พ
สมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงให้เป็นองค์กรท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในระยะเริ่มแรก และบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํากรอบการลงทุนของอนุภูมิภาคที่ได้จัดทําการประเมินผลการพัฒนา
รายสาขา และผลการประเมินรายประเทศแล้วเสร็จ โดยมีหลักการสําคัญคือ การลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบระเบียงเศรษฐกิจควรสอดคล้อง
และสนับสนุนความต้องการในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Demand-driven) การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
กับการค้า รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาของประเทศสมาชิกกับโครงการในระดับภูมิภาค การใช้แนวทางการพัฒนา
หลากหลายสาขา การกําหนดสาขาการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และการจัดลําดับความสําคัญเ

รับทราบผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกับภาคีการพัฒนา อาทิ สํานักงานเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
Australian Agency for International Development : AusAID) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่

Japan International Cooperation Agency : JICA) ความริเริ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative : LMI)
Mekong River Commission : MRC) เป็นต้น 

เห็นชอบข้อเสนอแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนแผนงาน GMS 
ลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าํโขงให้แล้วเสร็จ

๒๕๕๖ การเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการจัดทําบันทึกความเข้าใจเพ่ือจัดตั้งสมาคมการรถไฟ
ทศลุ่มแม่น้ําโขง และการดําเนินงาน ๙ สาขาความร่วมมือและการพัฒนาเมือง (คมนาคม โทรคมนาคม พลังงาน 

การอํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
โครงการท่ีมีศักยภาพในส่วนของไทย และเสนอให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 
โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ โดยประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

มกราคม ๒๕๕๖  
ยงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐ
และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลในประเด็นต่างๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําข้ึนเพ่ือให้การหารือของผู้นําท้ังสองประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ ดังนี ้
ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี 
 

Joint Ministerial Statement : JMS) มีสาระสําคัญในการผลักดัน 
การดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทํากรอบการลงทุน
และประเมินผลการดําเนินงานรายสาขาและรายประเทศแล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้ให้แนวทางในการจัดทํา

 GMS ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจ

สําหรับการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือลดจํานวนผู้ติดเช้ือเอดส์ท่ีมีการเคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
ให้สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวคิดการจัดตั้ง

สมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงให้เป็นองค์กรท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในระยะเริ่มแรก และบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํากรอบการลงทุนของอนุภูมิภาคที่ได้จัดทําการประเมินผลการพัฒนา
รายสาขา และผลการประเมินรายประเทศแล้วเสร็จ โดยมีหลักการสําคัญคือ การลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบระเบียงเศรษฐกิจควรสอดคล้อง

การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
กับการค้า รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาของประเทศสมาชิกกับโครงการในระดับภูมิภาค การใช้แนวทางการพัฒนา
หลากหลายสาขา การกําหนดสาขาการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และการจัดลําดับความสําคัญเชิงพ้ืนท่ีในการพัฒนา

รับทราบผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกับภาคีการพัฒนา อาทิ สํานักงานเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 

Lower Mekong Initiative : LMI) 

GMS ได้แก่ การเร่งรัดกระบวนการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าํโขงให้แล้วเสร็จ

การเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการจัดทําบันทึกความเข้าใจเพ่ือจัดตั้งสมาคมการรถไฟ
คมนาคม โทรคมนาคม พลังงาน 

การอํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตร และสิ่งแวดล้อม) เพ่ือคัดเลือกแผนงาน
Asian Development Bank : ADB) รวบรวมเป็นแผนงาน

โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ โดยประสานกับสํานักงาน

ยงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลในประเด็นต่างๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําข้ึนเพ่ือให้การหารือของผู้นําท้ังสองประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

  ๑. ฝ่ายเมียนมาร์ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่สําหรับประชาชนเมียนมาร์ออกจากพ้ืนท่ี
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีข้ึนกว่าเดิมท้ังในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการผ่านค
  ๒. ฝ่ายเมียนมาร์ย้ําความจําเป็นท่ีจะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อป่าไม้ แม่นํ้า และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามาช่วย
จัดทําแผนบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการผ่าน
คณะอนุกรรมการร่วมสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ
  ๓. ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศท่ีส
เข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาครัฐสามประเทศ 
เพ่ือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
Vehicle : SPV) รวมท้ังขอความชัดเจนเรื่องพ้ืนท่ีโครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการทวาย 
เช่น ราคาท่ีดิน และโครงการท่ีจะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพ่ือคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง
รับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามข้อมูลและเร่
  ๔. ฝ่ายเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และระบบไฟฟ้า ซึ่งยัง
ไม่เพียงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงถ่านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงา
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง
และกระทรวงพลังงานดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาพลังงาน
  ๕. ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ ซึ่
แห่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์-ด่านพญาตองซู ด่านบ้านพุน้ําร้อน
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง 
ท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาร์ และกระทรวง
การต่างประเทศติดตามความก้าวหน้าการยกระดับจุดผ่านแดน
  ๖. ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เก่ียวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพ่ือพัฒนาโครงการ 
ฉบับใหม่ รวมถึง Sectorial Agreement 
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย
  ๗. ฝ่ายไทยขอให้เมียนมาร์แจ้
ฉบับใหม่ของเมียนมาร์ (SEZ Law) ให้แก่นักลงทุน พร้อมท้ังเร่งรัดกระบวนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวเพ่ือสร้างความเช่ือมั่น
ในการลงทุน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์แจ้งให้ทราบว่าได้ทําการย
และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมกราคม 
กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
  ๘. การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เมืองทวายและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเนปิดอว์ ฝ่ายไทยเสนอขอจัดตั้งสถาน
กงสุลใหญ่เมืองทวายเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมท้ังขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงเนปิดอว์ และขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาร์ในกา
ให้ทราบว่าได้กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ 
 ๙. ฝ่ายไทยวางเป้าหมายการดําเนินงานว่าคณะอนุกรรมการฯ จะส
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสนอให้คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในข้อตกลง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ฝ่ายเมียนมาร์ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่สําหรับประชาชนเมียนมาร์ออกจากพ้ืนท่ี
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีข้ึนกว่าเดิมท้ังในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการพัฒนาชุมชน 

ฝ่ายเมียนมาร์ย้ําความจําเป็นท่ีจะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อป่าไม้ แม่นํ้า และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามาช่วย

ดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการผ่าน
คณะอนุกรรมการร่วมสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ 

ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศท่ีส
เข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาครัฐสามประเทศ 
เพ่ือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

งขอความชัดเจนเรื่องพ้ืนท่ีโครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการทวาย 
เช่น ราคาท่ีดิน และโครงการท่ีจะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพ่ือคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง
รับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามข้อมูลและเรง่รัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการเงิน

ฝ่ายเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และระบบไฟฟ้า ซึ่งยัง
ไม่เพียงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงถ่านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงา
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง
และกระทรวงพลังงานดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาพลังงาน 

ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ ซึ่
ด่านพญาตองซู ด่านบ้านพุน้ําร้อน-ด่านทิกี ด่านสิงขร-ด่านมอต่อง และเส้นทางกอกะเร็ก

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย
เก่ียวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาร์ และกระทรวง
การต่างประเทศติดตามความก้าวหน้าการยกระดับจุดผ่านแดน 

ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เก่ียวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพ่ือพัฒนาโครงการ 
Sectorial Agreement และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ 

คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint Coordinating Committee : JCC) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา
ฝ่ายไทยขอให้เมียนมาร์แจ้งข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การลงทุนท่ีคาดว่าจะได้รับภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ให้แก่นักลงทุน พร้อมท้ังเร่งรัดกระบวนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวเพ่ือสร้างความเช่ือมั่น
ในการลงทุน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์แจ้งให้ทราบว่าได้ทําการยกร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างนําเสนอรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมกราคม 
กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เมืองทวายและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเนปิดอว์ ฝ่ายไทยเสนอขอจัดตั้งสถาน
เมืองทวายเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมท้ังขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

กรุงเนปิดอว์ และขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาร์ในการสนับสนุนการจัดหาท่ีดิน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์รับจะพิจารณาท้ังสองเรื่องและแจ้ง
ให้ทราบว่าได้กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง

ฝ่ายไทยวางเป้าหมายการดําเนินงานว่าคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถจัดทํารายละเอียดท้ังหมดได้แล้วเสร็จภายใน
เสนอให้คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint High

พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในข้อตกลง Framework Agreement ฉบับใหม่ และ Sectorial Agreement 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

ฝ่ายเมียนมาร์ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่สําหรับประชาชนเมียนมาร์ออกจากพ้ืนท่ี
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีข้ึนกว่าเดิมท้ังในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน

ฝ่ายเมียนมาร์ย้ําความจําเป็นท่ีจะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อป่าไม้ แม่นํ้า และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามาช่วย

ดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการผ่าน

ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศท่ีสาม
เข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาครัฐสามประเทศ (ไทย เมียนมาร์ และญี่ปุ่น) 
เพ่ือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose 

งขอความชัดเจนเรื่องพ้ืนท่ีโครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการทวาย 
เช่น ราคาท่ีดิน และโครงการท่ีจะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพ่ือคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง SPV ต่อไป หน่วยงาน

งรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการเงิน 
ฝ่ายเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และระบบไฟฟ้า ซึ่งยัง

ไม่เพียงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงถ่านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาโครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง 

ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ ซึง่ฝ่ายไทยรับไว้พิจารณา ๔ 
ด่านมอต่อง และเส้นทางกอกะเร็ก-เมาะละแหม่ง 

กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย) และหน่วยงาน
เก่ียวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาร์ และกระทรวง

ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เก่ียวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพ่ือพัฒนาโครงการ (Framework Agreement) 
และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา 
งข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การลงทุนท่ีคาดว่าจะได้รับภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ให้แก่นักลงทุน พร้อมท้ังเร่งรัดกระบวนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวเพ่ือสร้างความเช่ือมั่น 
กร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างนําเสนอรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ หน่วยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เมืองทวายและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเนปิดอว์ ฝ่ายไทยเสนอขอจัดตั้งสถาน
เมืองทวายเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมท้ังขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

รสนับสนุนการจัดหาท่ีดิน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์รับจะพิจารณาท้ังสองเรื่องและแจ้ง
ให้ทราบว่าได้กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง

ามารถจัดทํารายละเอียดท้ังหมดได้แล้วเสร็จภายใน
Joint High-level Committee : JHC) 

Sectorial Agreement ท้ังหมดภายใน



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

เดอืนมีนาคม ๒๕๕๖ และจะเริ่มระดมทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการได้ภายในเดือนเมษายน 
กําหนด หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย
ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา
  ๑๐. ฝ่ายไทยแจ้งว่าในเดือนธันวาคม 
เพ่ือเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก 
เมียนมาร์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานะ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย
 คณะรัฐมนตรีมมีต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
ระหว่างประเทศ) 
   ๑.๒ อนุมัติการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าท่ีคนไทยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) 
  ๒. ให้ถือเป็นการกําหนดข้อผูกพันเฉพาะสําหรับสํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยเท่านั้น ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าํ
และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันกับกรณีสํานักงานในประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติและสถาบันการเงินระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
รวมท้ังกรณีท่ีกระทรวงการคลังเสนอนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม
เร่ือง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้น
 โดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ํานอกชายฝ่ังโซมาเลีย
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ
  ๑. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี 
เก่ียวกับการปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้าํนอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยขยายเวลา
การดําเนินมาตรการออกไปจนถึงวันที่ 
โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไ
  ๒. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงคมนาคม
กรมประมง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
การดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

และจะเริ่มระดมทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
กําหนด หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint Coordinating Committee : JCC) 
ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา 

ยไทยแจ้งว่าในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จะสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังมีแรงงานเมียนมาร์ท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียน
เพ่ือเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก 
เมียนมาร์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานเหล่านี้ด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน

มกราคม ๒๕๕๖  
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เร่ือง การจัดต้ังสํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) โดยให้เพ่ิมเติมข้อความว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้
กรกฎาคม ๒๕๒๘ (เรื่อง การยกเลิกเอกสิทธิทางภาษีอากรสําหรับคนไทยในองค์การหรือสถาบัน

อนุมัติการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าท่ีคนไทยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานของกองทุน
national Monetary Fund : IMF) ในประเทศไทย 

ให้ถือเป็นการกําหนดข้อผูกพันเฉพาะสําหรับสํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยเท่านั้น ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าํ

ฏิบัติเดียวกันกับกรณีสํานักงานในประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติและสถาบันการเงินระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
รวมท้ังกรณีท่ีกระทรวงการคลังเสนอนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้

มกราคม ๒๕๕๖  
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้น

โดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ํานอกชายฝ่ังโซมาเลีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี 
เก่ียวกับการปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้าํนอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยขยายเวลา
การดําเนินมาตรการออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ
โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย 

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงคมนาคม
กรมประมง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติและแจ้งผล
การดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

๒๕๕๖ ตามท่ีผู้นําท้ังสองประเทศ
Joint Coordinating Committee : JCC) 

จะสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังมีแรงงานเมียนมาร์ท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียน
เพ่ือเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก ๓ เดือน และขอให้ฝ่าย

แรงงานเหล่านี้ด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน 

เร่ือง การจัดต้ังสํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

๒๕๕๕ (เรื่อง การจัดตั้งสํานักงาน
โดยให้เพ่ิมเติมข้อความว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ยกเว้น

เรื่อง การยกเลิกเอกสิทธิทางภาษีอากรสําหรับคนไทยในองค์การหรือสถาบัน

อนุมัติการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าท่ีคนไทยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานของกองทุน

ให้ถือเป็นการกําหนดข้อผูกพันเฉพาะสําหรับสํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยเท่านั้น ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าํ

ฏิบัติเดียวกันกับกรณีสํานักงานในประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติและสถาบันการเงินระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
รวมท้ังกรณีท่ีกระทรวงการคลังเสนอนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได ้

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้น

เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี ๒๐๗๗ (ค.ศ. ๒๐๑๒) 
เก่ียวกับการปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้าํนอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยขยายเวลา

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ 

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงคมนาคม 

เงิน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติและแจ้งผล
การดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง ผลการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้นําเอเชีย
ระหว่างวันท่ี ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
การต่างประเทศ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดํา
จัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้
  ๑. สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ การเชิญนายโดนัลด์ ทุสค์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
การสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยและโปแลน
และการเชิญชวนให้โปแลนด์นําเข้าข้าวจากไทย การเร่งรัดการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลลับ และการซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากโปแลนด์ การขอยกเว้นการตรวจลงตราเขตเชงเก้นสําหรับผู้ถือหนั
ระหว่างการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค
สมัครวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ของโปแลนด์ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย
  ๒. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้
และร่วมมือกับนอร์เวย์ในลักษณะไตรภาคีเพ่ือให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์
  ๓. สาธารณรัฐอิตาลี ได้แก่ การเยือนอิตาลีของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีอิตาลี การจัดทําบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทยกับอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งตัวนาย
Palazzolo เป็นผู้ร้ายข้ามแดน การดําเนินคดีกรณีการเสียชีวิตของนาย
  ๔. มองโกเลีย ได้แก่ การเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายก
มองโกเลีย การเป็นเจ้าภาพการประชุม 
การลงทุนในสาขาเหมืองแร่และสาขาอ่ืนในมองโกเลีย การสนับสนุนมองโกเลียในการสมัครเป็นสมาชิกกรอบการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) 
และการเปิดบริการบินตรง กรุงเทพฯ-
  ๕. ญี่ปุ่น ได้แก่ การยกเลิกมาตรการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ไก่สด แช่แข็ง และไก่แช่เย็นจากไทย การเ
เพ่ิมเติมภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย
ไทยกับญี่ปุ่น เช่น ระบบราง ระบบ 
ความสัมพันธ์กรอบอาเซียน-ญี่ปุ่น รวมถึงการจัดประชุมผู้นําอาเซียน
กรุงโตเกียวในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคปี พ
  ๖. สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนขยะเป็นพลัง
ความเช่ียวชาญของฟินแลนด์ และการเชิญนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์เยือนไทย
  ๗. สาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้แก่ การเยือนบัลแกเรียของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของประธานาธิบดีบัลแกเรีย 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการขอเสียงสนับสนุนจากบัลแกเรียในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค
  ๘.   สาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้แก่ การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาเอสโตเนียเพ่ือการท่องเท่ียว
พํานักได้ ๓๐ วัน การยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
เอสโตเนียเยือนไทย และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  ๙. สปป.ลาว ได้แก่ การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน โดยการจัดประชุม
ทําความเข้าใจกับประเทศท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับโครงการ
มิตรภาพ ๕ และสะพานสําหรับทางรถไฟหนองคาย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
ยุโรป คร้ังท่ี ๙ 

ณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๙ (The 9th Asia-Europe Meeting : ASEM 
๒๕๕๕ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว 

การต่างประเทศ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
จัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได ้ดังนี ้

สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ การเชิญนายโดนัลด์ ทุสค์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
การสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยและโปแลนด์มีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกันมากขึ้น โดยการจัดตั้งกลไกเพื่อหารือ 
และการเชิญชวนให้โปแลนด์นําเข้าข้าวจากไทย การเร่งรัดการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลลับ และการซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากโปแลนด์ การขอยกเว้นการตรวจลงตราเขตเชงเก้นสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย การแลกเสียง
ระหว่างการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. 

ของโปแลนด์ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้แก่ การจัดตั้ง Joint-Committee ไทย-นอร์เวย์ การขอยกเว้นการตรวจลงตราเขตเชงเก้น

และร่วมมือกับนอร์เวย์ในลักษณะไตรภาคีเพ่ือให้ความช่วยเหลือเมียนมาร ์
สาธารณรัฐอิตาลี ได้แก่ การเยือนอิตาลีของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีอิตาลี การจัดทําบันทึก
ระหว่างไทยกับอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งตัวนาย

เป็นผู้ร้ายข้ามแดน การดําเนินคดีกรณีการเสียชีวิตของนาย Fabio Polenghi ช่างภาพอิสระ
มองโกเลีย ได้แก่ การเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของประธานาธิบดี

 Community of Democracies ท่ีกรุงอูลานบาตอร์ ของมองโกเลีย ในวันท่ี 
การลงทุนในสาขาเหมืองแร่และสาขาอ่ืนในมองโกเลีย การสนับสนุนมองโกเลียในการสมัครเป็นสมาชิกกรอบการประชุมสุดยอด

East Asia Summit : EAS) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC)
-กรุงอูลานบาตอร ์

ญี่ปุ่น ได้แก่ การยกเลิกมาตรการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ไก่สด แช่แข็ง และไก่แช่เย็นจากไทย การเ
เพ่ิมเติมภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่าง

 ICT การเชิญญี่ปุ่นร่วมมือในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีทวาย การจัดกิจกรรมฉลอง 
ญี่ปุ่น รวมถึงการจัดประชุมผู้นําอาเซียน-ญี่ปุ่นสมัยพิเศษในเดือนธันวาคม 

กรุงโตเกียวในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนขยะเป็นพลัง

ความเช่ียวชาญของฟินแลนด์ และการเชิญนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์เยือนไทย 
สาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้แก่ การเยือนบัลแกเรียของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของประธานาธิบดีบัลแกเรีย 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการขอเสียงสนับสนุนจากบัลแกเรียในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย 

สาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้แก่ การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาเอสโตเนียเพ่ือการท่องเท่ียว
วัน การยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย การเชิญนายกรัฐ

เอสโตเนียเยือนไทย และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) 
ลาว ได้แก่ การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน โดยการจัดประชุม JBC ครั้งท่ี 

ทําความเข้าใจกับประเทศท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับโครงการไซยะบุรี ความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพ 
และสะพานสําหรับทางรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์ และการหารือเก่ียวกับการเช่ือมโยงระบบรถไฟความเร็วสูง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

Europe Meeting : ASEM 9) 
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว (สปป.ลาว) ของกระทรวง

เนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศ

สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ การเชิญนายโดนัลด์ ทุสค์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
ด์มีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกันมากขึ้น โดยการจัดตั้งกลไกเพื่อหารือ 

และการเชิญชวนให้โปแลนด์นําเข้าข้าวจากไทย การเร่งรัดการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลลับ และการซื้ออาวุธ
งสือเดินทางธรรมดาของไทย การแลกเสียง

. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย กับการ
ของโปแลนด์ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-โปแลนด ์

นอร์เวย์ การขอยกเว้นการตรวจลงตราเขตเชงเก้น 

สาธารณรัฐอิตาลี ได้แก่ การเยือนอิตาลีของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีอิตาลี การจัดทําบันทึก
ระหว่างไทยกับอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งตัวนาย Vito Roberto 

ช่างภาพอิสระ 
รัฐมนตรีตามคําเชิญของประธานาธิบดี

ท่ีกรุงอูลานบาตอร์ ของมองโกเลีย ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
การลงทุนในสาขาเหมืองแร่และสาขาอ่ืนในมองโกเลีย การสนับสนุนมองโกเลียในการสมัครเป็นสมาชิกกรอบการประชุมสุดยอด

Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) 

ญี่ปุ่น ได้แก่ การยกเลิกมาตรการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ไก่สด แช่แข็ง และไก่แช่เย็นจากไทย การเปิดเสรีสินค้าเกษตร
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่าง

การเชิญญี่ปุ่นร่วมมือในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีทวาย การจัดกิจกรรมฉลอง ๔๐ ปี 
ญี่ปุ่นสมัยพิเศษในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และการสนับสนุน

สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานซึ่งเป็น

สาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้แก่ การเยือนบัลแกเรียของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของประธานาธิบดีบัลแกเรีย 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการขอเสียงสนับสนุนจากบัลแกเรียในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี

สาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้แก่ การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาเอสโตเนียเพ่ือการท่องเท่ียว
ธรรมดาของไทย การเชิญนายกรัฐมนตรี

ครั้งท่ี ๙ ปัญหายาเสพติด การช้ีแจง 
ไซยะบุรี ความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพ ๔ ข้อเสนอโครงการสะพาน
เวียงจันทน์ และการหารือเก่ียวกับการเช่ือมโยงระบบรถไฟความเร็วสูง 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

  ๑๐. สาธารณรัฐฮังการี ได้แก่ การเยือนฮังการีของนายกรัฐมนตรี ความร่วมมือด้านการเงินการคลังร่
การเยือนฮังการีของรองนายกรัฐมนตรี
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ความร่วมมือระหว่าง
ท่ีเก่ียวข้องของไทย และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง การดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
  ๑. ผลการดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือศูนย์ซีมีโอ สปาฟา 
   ๑.๑ ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ได้มีการดําเนินโครงการตั้งแต่แผนพัฒนา 
๒๕๓๐/๒๕๓๑-๒๕๓๔/๒๕๓๕) ถึงระยะท่ี 
รวมท้ังสิ้น ๑๙๓ โครงการ แบ่งออกเป็นด้านโบราณคดี จําน
จํานวน ๒๓ โครงการ และด้านอ่ืนๆ จํานวน 
เน้นการสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการพัฒนาเพ่ือปลูกฝังความตระ
ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ สําหรับกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวางรากฐานของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ท่ีเห็นได้ชั
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชน 
นักเรียน เยาวชน ในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน และการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาทางสังคม 
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส 
   ๑.๒ จากการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ภายใต้แผน 
มีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา คว
และลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังสถานท่ีอบรม อีกท้ังจะทําให้เพ่ิมจํานวนผู้เข้ารับการอบรมได้มากข้ึน นอกจากนี้ 
ควรใช้สื่อการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการบริหารจัดการการดําเนินง
  ๒. วงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา 
๒๕๕๕/๒๕๕๖-๒๕๕๙/๒๕๖๐) จํานวน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง การนําเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก นําเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือ
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมท้ังเห็นชอบเอกสารนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดําเนินการแก้ไขช่ือภาษาอังกฤษของพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
จากเดิม "Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC" 
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  ๓. เพ่ือให้พ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมท้ังพ้ืนท่ีกลุ่มป่าอ่ืนๆ ของไทยทุกแห่งท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ไว้แล้ว เช่น มรดกโลกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

สาธารณรัฐฮังการี ได้แก่ การเยือนฮังการีของนายกรัฐมนตรี ความร่วมมือด้านการเงินการคลังร่
การเยือนฮังการีของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุม Joint Economic Commission (JEC)

ความร่วมมือระหว่าง VITUKI Academy ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการน้ํากับหน่วยงาน
ข้องของไทย และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

มกราคม ๒๕๕๖  
การดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี ้
ผลการดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หรือศูนย์ซีมีโอ สปาฟา (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Ar
ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ได้มีการดําเนินโครงการตั้งแต่แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะท่ี 

ถึงระยะท่ี ๕ (ปีงบประมาณศูนย์สปาฟา ๒๕๕๐/๒๕๕๑-๒๕๕๔
โครงการ แบ่งออกเป็นด้านโบราณคดี จํานวน ๑๑๑ โครงการ ด้านทัศนศิลป์ จํานวน 

โครงการ และด้านอ่ืนๆ จํานวน ๓๗ โครงการ ซึ่งกิจกรรมท่ีดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยกิจกรรม
เน้นการสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการพัฒนาเพ่ือปลูกฝังความตระหนักและช่ืนชมในมรดกทางวัฒนธรรม
ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ สําหรับกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวางรากฐานของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ท่ีเห็นได้ชั
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชน 

าวชน ในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน และการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาทางสังคม 

จากการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ภายใต้แผน ๕ ปี ระยะท่ี 
มีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ควรมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ หรือดําเนินงาน เพ่ือช่วยในการจัดฝึกอบรม
และลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังสถานท่ีอบรม อีกท้ังจะทําให้เพ่ิมจํานวนผู้เข้ารับการอบรมได้มากข้ึน นอกจากนี้ 
ควรใช้สื่อการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการบริหารจัดการการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๕ ปี ระยะท่ี 
จํานวน ๙๐,๘๑๙,๖๐๐ บาท ตามกรอบงบประมาณของสํานักงบประมาณ

มกราคม ๒๕๕๖  
นําเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
คุ้มครองมรดกโลก นําเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ต่อศูนย์มรดกโลก 

กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมท้ังเห็นชอบเอกสารนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธานกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเสนอ

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดําเนินการแก้ไขช่ือภาษาอังกฤษของพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC" เป็น "Thailand Western Forest Complex" 

เพ่ือให้พ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมท้ังพ้ืนท่ีกลุ่มป่าอ่ืนๆ ของไทยทุกแห่งท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ไว้แล้ว เช่น มรดกโลกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นต้น มีกฎเกณฑ์การกํากับ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

สาธารณรัฐฮังการี ได้แก่ การเยือนฮังการีของนายกรัฐมนตรี ความร่วมมือด้านการเงินการคลังร่วมกัน การเลื่อน
Joint Economic Commission (JEC) 

ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการน้ํากับหน่วยงาน   
ข้องของไทย และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ฮังการี ครั้งท่ี ๓ 

การดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย

ผลการดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาของเอเชีย
SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : SPAFA) 

ปี ระยะท่ี ๑ (ปีงบประมาณศูนย์สปาฟา 
๒๕๕๔/๒๕๕๕) ประกอบด้วยโครงการ

โครงการ ด้านทัศนศิลป์ จํานวน ๒๒ โครงการ ด้านศิลปะการแสดง 
โครงการ ซึ่งกิจกรรมท่ีดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยกิจกรรม

หนักและช่ืนชมในมรดกทางวัฒนธรรม
ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ สําหรับกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวางรากฐานของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ท่ีเห็นได้ชัด 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชน 

าวชน ในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน และการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาทางสังคม 

ปี ระยะท่ี ๑-๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๕) 
รมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ หรือดําเนินงาน เพ่ือช่วยในการจัดฝึกอบรม

และลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังสถานท่ีอบรม อีกท้ังจะทําให้เพ่ิมจํานวนผู้เข้ารับการอบรมได้มากข้ึน นอกจากนี้ 
 

ปี ระยะท่ี ๖ (ปีงบประมาณศูนย์สปาฟา 
บาท ตามกรอบงบประมาณของสํานักงบประมาณ 

เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 

เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
ขอข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ต่อศูนย์มรดกโลก 

กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมท้ังเห็นชอบเอกสารนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเสนอ 

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดําเนินการแก้ไขช่ือภาษาอังกฤษของพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
Thailand Western Forest Complex" ก่อนนําเสนอไปยังศูนย์มรดกโลก 

เพ่ือให้พ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมท้ังพ้ืนท่ีกลุ่มป่าอ่ืนๆ ของไทยทุกแห่งท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
เขาใหญ่ เป็นต้น มีกฎเกณฑ์การกํากับ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ดูแลและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยมีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายปลอดประสพ สุรัสวด)ี เป็นเจ้าภาพรับไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วยงาน
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงาน ก
และสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุ่มป่าดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

๗.๔ กระชับความร่วมมื
  กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและ
ทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Petroleum and Mineral 
Resources of Democratic Republic of Timor
โดยสรุป คือ 
   ๑.๑ ขอบเขตของความร่วมมือด้านพลังงานลักษณะกว้าง ๆ ได้แก่
    ๑.๑.๑ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับนโยบายปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการดําเนินการ
ของสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
    ๑.๑.๒ การร่วม
    ๑.๑.๓ การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้เช่ียวชาญ
ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารในด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง
    ๑.๑.๔ การส่งเสริมความร่
    ๑.๑.๕ การเข้าร่วมสัมมนา จัดการประชุมและการจัดนิทรรศการร่วมกัน
    ๑.๑.๖ การให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและนํานโยบาย การประชุม และการจัดนิทรรศการร่วมกัน 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและประยุกต์นํานโยบาย กฎหม
ปิโตรเลียมของแต่ละฝ่าย 
   ๑.๒ การกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะทํางาน
และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ
   ๑.๓ บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 
ออกไปโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งอีก ๓ ปี หากไม่มีการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
  ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรื
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ดูแลและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยมีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นเจ้าภาพรับไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วยงาน
วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงาน ก

เป็นต้น เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุ่มป่าดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่

รณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและ
ทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน (Memorandum of Understanding 
between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Petroleum and Mineral 
Resources of Democratic Republic of Timor-Leste on Joint Cooperation in Energy Development) 

ขอบเขตของความร่วมมือด้านพลังงานลักษณะกว้าง ๆ ได้แก่ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับนโยบายปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการดําเนินการ

ของสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
การร่วมกันจัดเตรียมการศึกษาร่วมและโครงการความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่าย
การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้เช่ียวชาญ และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของ

ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารในด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
การส่งเสริมความรว่มมือระหว่างบริษัทน้ํามันแห่งชาติของคู่ภาค ี
การเข้าร่วมสัมมนา จัดการประชุมและการจัดนิทรรศการร่วมกัน
การให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและนํานโยบาย การประชุม และการจัดนิทรรศการร่วมกัน 

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและประยุกต์นํานโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบไปใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม

การกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะทํางาน เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงาน และดําเนินการตามกิจกรรม แผนงาน 
ๆ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ

นทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันท่ีมีการลงนาม และจะขยายเวลา
ปี หากไม่มีการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรอืผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ลงนาม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

ดูแลและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยมีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ให้รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นเจ้าภาพรับไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วยงาน 
วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงาน ก.พ. 

เป็นต้น เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุ่มป่าดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

อและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก  

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ 

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและ
Memorandum of Understanding 

between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Petroleum and Mineral 
Leste on Joint Cooperation in Energy Development) ซึ่งมีสาระสําคัญ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับนโยบายปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการดําเนินการ

กันจัดเตรียมการศึกษาร่วมและโครงการความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่าย 
และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของ

 
การเข้าร่วมสัมมนา จัดการประชุมและการจัดนิทรรศการร่วมกัน 
การให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและนํานโยบาย การประชุม และการจัดนิทรรศการร่วมกัน 

ายและกฎระเบียบไปใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม

และดําเนินการตามกิจกรรม แผนงาน 
ๆ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ปี นับตั้งแต่วันท่ีมีการลงนาม และจะขยายเวลา
ปี หากไม่มีการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

อผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ลงนาม



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม
เร่ือง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดา
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็
(Yoweri Kaguta Museveni) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดา ระหว่างวันท่ี 
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานัก
ดังนี ้
  ๑. นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดียูกันดาจะพิจารณาการแลกเปลี่ยนการเยือนในโอกาสต่อไป โดยนายกรัฐมนตรี
จะนําคณะนักธุรกิจไทยไปร่วมกิจกรรม
ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาหาช่องทางท่ีเหมาะสมในการเดินทางไปเยือนยูกันดา
  ๒. ยูกันดายืนยันการสนับสนุนการสมัครของไทยในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Security Council : UNSC) 
ยูกันดาในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ
วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 
  ๓. ยูกันดาเห็นว่าประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องภายในของไทย จึงเห็นควรให้ไทยบริหารจั
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และรับท่ีจะแจ้งท่ีประชุมองค์กรความร่วมมืออิสลาม 
ว่า ไม่ควรยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุม
และแอฟริกา) ติดตามท่าทีของยูกันดาในการประชุม
  ๔. นายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดียูกันดา เห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมพูนการค้า
ระหว่างกัน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในยูกันดาในสาขาการแปรรูปสินค้าเกษตร การก่อสร้าง พลังงาน และการท่องเท่ียว
และส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยูกันดา สิ่งท่ีต้องดําเนินการ ให้กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ให้ภาคเอกชนไทยดําเนินธุรกิจในยูกันดา
  ๕. นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดียูกันดาเห็นพ้องให้มีความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ สิ่งท่ีต้องดําเนินการ
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนากับยูกันดาในสาขาท่ีไทยมีความชํานาญ และสามารถก่อใ
สาธารณสุข และการท่องเท่ียว 
  ๖. ภริยาประธานาธิบดียูกันดาช่ืนชมและสนใจแนวทางการพัฒนาสตรีและเด็กของไทย โดยส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้สตรีผ่านโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สิ่งที่ต้องดําเ
(กรมการพัฒนาชุมชน) พิจารณาศึกษาแนวทางถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสตรีผ่านโครงการดังกล่าว
  ๗. นายกรัฐมนตรีเสนอให้ไทยและยูกันดากลับมาเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย
ซึ่งประธานาธิบดียูกันดารับพิจารณาการ
(กรมการบินพลเรือน) พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินการเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง ผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ของกระทรวงการต่างประเทศ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือน
ท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเปน็ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ของนายโยเวรี คากูทา มูเซเวนี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดา ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน 
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานัก

นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดียูกันดาจะพิจารณาการแลกเปลี่ยนการเยือนในโอกาสต่อไป โดยนายกรัฐมนตรี
จะนําคณะนักธุรกิจไทยไปร่วมกิจกรรม Business Matching ระหว่างการเดินทางไปเยือนยูกันดาอย่างเป็นทางการ สิ่งท่ีต้องดําเนินการ

รวงการต่างประเทศพิจารณาหาช่องทางท่ีเหมาะสมในการเดินทางไปเยือนยูกันดา 
ยูกันดายืนยันการสนับสนุนการสมัครของไทยในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

United Nations Security Council : UNSC) สําหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ สถานะล่าสุด ยูกันดาแลกเสียงกับไทย โดยไทยสนับสนุน
ยูกันดาในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC วาระปี ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๐ แล้ว และยูกันดาสนับสนุนไทยตําแหน่งเดียวกันสําหรับ

ยูกันดาเห็นว่าประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องภายในของไทย จึงเห็นควรให้ไทยบริหารจั
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และรับท่ีจะแจ้งท่ีประชุมองค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organisation of the Islamic Conference : OIC) 
ว่า ไม่ควรยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุม OIC สิ่งท่ีต้องดําเนินการ ให้กระทรวงการต่างประเทศ 

ติดตามท่าทีของยูกันดาในการประชุม OIC 
นายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดียูกันดา เห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมพูนการค้า

ระหว่างกัน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในยูกันดาในสาขาการแปรรูปสินค้าเกษตร การก่อสร้าง พลังงาน และการท่องเท่ียว
ะส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยูกันดา สิ่งท่ีต้องดําเนินการ ให้กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ให้ภาคเอกชนไทยดําเนินธุรกิจในยูกันดา 

ะประธานาธิบดียูกันดาเห็นพ้องให้มีความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ สิ่งท่ีต้องดําเนินการ
สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ) พิจารณาความเหมาะสมในการให้ความร่วมมือ

เพ่ือการพัฒนากับยูกันดาในสาขาท่ีไทยมีความชํานาญ และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ฝ่ายไทย อาทิ เกษตรกรรม 

ภริยาประธานาธิบดียูกันดาช่ืนชมและสนใจแนวทางการพัฒนาสตรีและเด็กของไทย โดยส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้สตรีผ่านโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สิ่งที่ต้องดําเนินการ ให้กระทรวงมหาดไทย

พิจารณาศึกษาแนวทางถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสตรีผ่านโครงการดังกล่าว
นายกรัฐมนตรีเสนอให้ไทยและยูกันดากลับมาเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย

ซึ่งประธานาธิบดียูกันดารับพิจารณาการเจรจาจัดทําร่างความตกลงดังกล่าวภายในสามเดือน สิ่งท่ีต้องดําเนินการ ให้กระทรวงคมนาคม
พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินการเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย

มกราคม ๒๕๕๖  
ราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 
ของกระทรวงการต่างประเทศ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือน

กระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 
นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ของนายโยเวรี คากูทา มูเซเวน ี

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดียูกันดาจะพิจารณาการแลกเปลี่ยนการเยือนในโอกาสต่อไป โดยนายกรัฐมนตรี
ระหว่างการเดินทางไปเยือนยูกันดาอย่างเป็นทางการ สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 

ยูกันดายืนยันการสนับสนุนการสมัครของไทยในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ
นดาแลกเสียงกับไทย โดยไทยสนับสนุน

แล้ว และยูกันดาสนับสนุนไทยตําแหน่งเดียวกันสําหรับ

ยูกันดาเห็นว่าประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องภายในของไทย จึงเห็นควรให้ไทยบริหารจัดการ
Organisation of the Islamic Conference : OIC) 

สิ่งท่ีต้องดําเนินการ ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 

นายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดียูกันดา เห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมพูนการค้า
ระหว่างกัน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในยูกันดาในสาขาการแปรรูปสินค้าเกษตร การก่อสร้าง พลังงาน และการท่องเท่ียว 
ะส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยูกันดา สิ่งท่ีต้องดําเนินการ ให้กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ะประธานาธิบดียูกันดาเห็นพ้องให้มีความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
พิจารณาความเหมาะสมในการให้ความร่วมมือ

ห้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ฝ่ายไทย อาทิ เกษตรกรรม 

ภริยาประธานาธิบดียูกันดาช่ืนชมและสนใจแนวทางการพัฒนาสตรีและเด็กของไทย โดยส่งเสริมการสร้างอาชีพ
นินการ ให้กระทรวงมหาดไทย 

พิจารณาศึกษาแนวทางถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสตรีผ่านโครงการดังกล่าว 
นายกรัฐมนตรีเสนอให้ไทยและยูกันดากลับมาเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย-ยูกันดา 

เจรจาจัดทําร่างความตกลงดังกล่าวภายในสามเดือน สิ่งท่ีต้องดําเนินการ ให้กระทรวงคมนาคม 
พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินการเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย-ยูกันดา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ 
ของกระทรวงการต่างประเทศ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

  ๑. การเชิญนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเยือนไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญให้นายเดวิด 
คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดินทางเยือนไทย ทั้งด้วยวาจา 
หลังเสร็จสิ้นการเยือนแล้ว ซึ่งสหราชอาจักรตอบรับ
  ๒. การจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย
ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมในการจัดตั้งกลไกการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย
Dialogue) เป็นกลไกหารือประจําปีเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท้ังประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศ 
  ๓. การค้าและการลงทุน โดยไทยขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุนบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุน
ในสหราชอาณาจักร และต้องการผลักดันให้มีการเพ่ิมปริมาณการลงทุนของบริษัทสหราชอาณาจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะ
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ทรัพยากรน้ํา และการป้องกันอุทกภัย รวมทั้งขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุน
เข้าสหภาพยุโรป สําหรับสหราชอาณาจักรย้ําความสําคัญของการเร่งรัดการจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย
การค้าการลงทุนระหว่างกัน 
  ๔. การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์
เสนอท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรในกรณีไอร์แลนด์เหนือ เพื่อเป็นกรณีศึกษาที่อาจจะเป็นประโยชน์
ต่อกระบวนการปรองดองแห่งชาติของไทย
  ๕. ความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง โดยสหราชอาณาจักรแสดงความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือ
กลาโหม และความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
  ๖. การศึกษา โดยฝ่ายไทยประสงค์จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากฝ่ายสหราชอาณาจักร
ต่อไป เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรยีมความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนปี ค
  ๗. มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของสหราชอาณาจักร โดยฝ่ายไทยขอให้สหราชอาณาจักรพิจารณา
ผ่อนปรนข้อกําหนดท่ีเข้มงวดในการขอรับตรวจตราสําหรับพ่อครัว
แต่ฝ่ายสหราชอาณาจักรย้ําถึงความจําเป็นในการคงกฎระเบียบดังกล่าวเพ่ือรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
  ๘. พลังงานทางเลือก โดยไทยสนใจท่ีจะขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเรื่องพลังงานทดแทนจาก
สหราชอาณจักร  
  ๙. อุตสาหกรรมอาหาร โดยไทยสนใจขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และ
และการแปรรูปสินค้าเกษตรซึ่งภาคเอกชนสหราชอาณาจักรมีความเช่ียวชาญ           
  ๑๐.  การท่องเท่ียว โดยสหราชอาณาจักรแสดงความห่วงกังวลเรื่องปัญหาการหลอกลวงนักท่องเท่ียว อาชญากรรม 
และมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนในไทย พร้อมทั้งข้อเสนอแ
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเดิม ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนระดับโลก 
ให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์กรองปรีซ์ 
flight) การเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวเฉพาะ 
ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางอากาศ 
  ๑๑. เมียนมาร์ โดยไทยขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุนพั
โดยเฉพาะการผลักดันให้สภาพยุโรปยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรโดยสมบูรณ์ และขอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือพัฒนาเมียนมาร์
กับไทยในลักษณะไตรภาค ี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

การเชิญนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเยือนไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญให้นายเดวิด 
คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดินทางเยือนไทย ทั้งด้วยวาจา (ระหว่างการหารือทวิภาคี
หลังเสร็จสิ้นการเยือนแล้ว ซึ่งสหราชอาจักรตอบรับ 

การจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งท่ี ๑ โดยนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมในการจัดตั้งกลไกการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร (Thailand

เป็นกลไกหารือประจําปีเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท้ังประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศ 
การค้าและการลงทุน โดยไทยขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุนบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุน

องการผลักดันให้มีการเพ่ิมปริมาณการลงทุนของบริษัทสหราชอาณาจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะ
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ในโครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงการด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และการป้องกันอุทกภัย รวมทั้งขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุนการขยายโควตาการนําเข้าไก่สดแช่แข็งของไทย
เข้าสหภาพยุโรป สําหรับสหราชอาณาจักรย้ําความสําคัญของการเร่งรัดการจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย

การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์
เสนอท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรในกรณีไอร์แลนด์เหนือ เพื่อเป็นกรณีศึกษาที่อาจจะเป็นประโยชน์
ต่อกระบวนการปรองดองแห่งชาติของไทย 

ความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง โดยสหราชอาณาจักรแสดงความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือ
กลาโหม และความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  

การศึกษา โดยฝ่ายไทยประสงค์จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากฝ่ายสหราชอาณาจักร
ยมความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของสหราชอาณาจักร โดยฝ่ายไทยขอให้สหราชอาณาจักรพิจารณา
ผ่อนปรนข้อกําหนดท่ีเข้มงวดในการขอรับตรวจตราสําหรับพ่อครัว/แม่ครัวไทยที่ประสงค์จะไปทํางานที่สหราชอาณาจักร 

อาณาจักรย้ําถึงความจําเป็นในการคงกฎระเบียบดังกล่าวเพ่ือรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
พลังงานทางเลือก โดยไทยสนใจท่ีจะขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเรื่องพลังงานทดแทนจาก

อุตสาหกรรมอาหาร โดยไทยสนใจขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมอาหาร
และการแปรรูปสินค้าเกษตรซึ่งภาคเอกชนสหราชอาณาจักรมีความเช่ียวชาญ            

การท่องเท่ียว โดยสหราชอาณาจักรแสดงความห่วงกังวลเรื่องปัญหาการหลอกลวงนักท่องเท่ียว อาชญากรรม 
และมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนในไทย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของภาคเอกชนสหราชอาณาจักร อาทิ การพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเดิม ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนระดับโลก 
ให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์กรองปรีซ์ (Grand Prix) การจัดเตรียมบริการรองรับเท่ียวบิน

การเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวเฉพาะ (niche market) และความไม่สอดคล้องของการตรวจลงตรานักท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางอากาศ (๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ตามลําดับ) เป็นต้น 

เมียนมาร์ โดยไทยขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุนพัฒนาการในเมียนมาร์ให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างสมดุล 
โดยเฉพาะการผลักดันให้สภาพยุโรปยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรโดยสมบูรณ์ และขอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือพัฒนาเมียนมาร์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

การเชิญนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเยือนไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญให้นายเดวิด 
รือทวิภาคี) และในหนังสือขอบคุณ

โดยนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
Thailand-United Kingdom Strategic 

เป็นกลไกหารือประจําปีเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท้ังประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศ  
การค้าและการลงทุน โดยไทยขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุนบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุน/ดําเนินธุรกิจ

องการผลักดันให้มีการเพ่ิมปริมาณการลงทุนของบริษัทสหราชอาณาจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงการด้านบริหารจัดการ

การขยายโควตาการนําเข้าไก่สดแช่แข็งของไทย
เข้าสหภาพยุโรป สําหรับสหราชอาณาจักรย้ําความสําคัญของการเร่งรัดการจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ โดยสหราชอาณาจักร
เสนอท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรในกรณีไอร์แลนด์เหนือ เพื่อเป็นกรณีศึกษาที่อาจจะเป็นประโยชน์

ความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง โดยสหราชอาณาจักรแสดงความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้าน
กลาโหม และความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกัน

การศึกษา โดยฝ่ายไทยประสงค์จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากฝ่ายสหราชอาณาจักร
 

มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของสหราชอาณาจักร โดยฝ่ายไทยขอให้สหราชอาณาจักรพิจารณา
แม่ครัวไทยที่ประสงค์จะไปทํางานที่สหราชอาณาจักร 

อาณาจักรย้ําถึงความจําเป็นในการคงกฎระเบียบดังกล่าวเพ่ือรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  
พลังงานทางเลือก โดยไทยสนใจท่ีจะขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเรื่องพลังงานทดแทนจาก 

นวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมอาหาร

การท่องเท่ียว โดยสหราชอาณาจักรแสดงความห่วงกังวลเรื่องปัญหาการหลอกลวงนักท่องเท่ียว อาชญากรรม 
นะของภาคเอกชนสหราชอาณาจักร อาทิ การพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวใหม่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเดิม ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนระดับโลก 
การจัดเตรียมบริการรองรับเท่ียวบินพิเศษ (chartered 

และความไม่สอดคล้องของการตรวจลงตรานักท่องเท่ียวต่างชาต ิ

ฒนาการในเมียนมาร์ให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างสมดุล 
โดยเฉพาะการผลักดันให้สภาพยุโรปยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรโดยสมบูรณ์ และขอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือพัฒนาเมียนมาร์



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

  ๑๒. บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยไทยขอรับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรต่อการสมัครขอ
ในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกครั้งในวาระปี ค
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง ผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางก
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํากรอบความร่วมมือเอเชีย 
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
ดังนี ้
  ๑. ความสัมพันธ์ในภาพรวม ผลการหารือ
   ๑.๑ นายกรัฐมนตรีย้ําความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในตลาดทุน ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน การบริการทางสุขภาพ การท่องเท่ียวและอัญมณี หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะ
ตลาดหลักทรัพย ์
   ๑.๒ ไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
ท่ีจังหวัดภูเก็ต ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
  ๒. ด้านการค้า ผลการหารือ การพบปะระหว่
เครือข่ายและการเจรจาธุรกิจรายสาขาต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเพ่ิมพูนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ๓. การก่อสร้าง ผลการหารือ
เพ่ือการพัฒนาแห่งชาติคูเวต หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  ๔. ด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลการหารือ ทั้
ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพผ่านความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-คูเวต หน่วยงานรับผิดชอบ
  ๕. ด้านตลาดเงินทุน ผลการหารือ คูเวตพร้อมท่ีจะพิจารณาสนับสนุนไทยในโครงการพัฒนาแห่งชาติและ
สาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านกองทุน Kuwait Fund for Arab Economic Development 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก
แห่งประเทศไทย 
  ๖. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการปฏิบัติตามความตกลงท่ีลงนามไปแล้ว และท่ีกําลังดําเนินการ ได้แก่ ความตกลงว่า
ด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนระหว่างไทยและคูเวต และความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับคูเวต 
หนว่ยงานรับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยไทยขอรับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรต่อการสมัครขอ
ในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกครั้งในวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗  

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํากรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) 
องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

ความสัมพันธ์ในภาพรวม ผลการหารือ 
นายกรัฐมนตรีย้ําความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

าร พลังงาน การบริการทางสุขภาพ การท่องเท่ียวและอัญมณี หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะ

ไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Committee : JC) 
๒๕๕๖ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ 

ด้านการค้า ผลการหารือ การพบปะระหว่างภาคเอกชนไทยกับคูเวตประสบผลสําเร็จ และส่งผลให้มีการสร้าง
เครือข่ายและการเจรจาธุรกิจรายสาขาต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเพ่ิมพูนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การก่อสร้าง ผลการหารือ ไทยขอให้ฝ่ายคูเวตพิจารณาสนับสนุนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมการประมูลในโครง
เพ่ือการพัฒนาแห่งชาติคูเวต หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน

ด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือ
และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพผ่านความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

คูเวต หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
นตลาดเงินทุน ผลการหารือ คูเวตพร้อมท่ีจะพิจารณาสนับสนุนไทยในโครงการพัฒนาแห่งชาติและ

Kuwait Fund for Arab Economic Development รวมท้ังการลงทุนในตลาดเงินทุนไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการปฏิบัติตามความตกลงท่ีลงนามไปแล้ว และท่ีกําลังดําเนินการ ได้แก่ ความตกลงว่า
ด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนระหว่างไทยและคูเวต และความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับคูเวต 

กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยไทยขอรับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรต่อการสมัครของไทย    
๒๐๑๘ และการสมัครเป็นสมาชิก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ภายหลัง
Asia Cooperation Dialogue : ACD) และให้หน่วยงานต่าง ๆ 

องตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

นายกรัฐมนตรีย้ําความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน    
าร พลังงาน การบริการทางสุขภาพ การท่องเท่ียวและอัญมณี หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง   

การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

Joint Committee : JC) ไทย-คูเวต ครั้งท่ี ๒ 

างภาคเอกชนไทยกับคูเวตประสบผลสําเร็จ และส่งผลให้มีการสร้าง
เครือข่ายและการเจรจาธุรกิจรายสาขาต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเพ่ิมพูนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง

ไทยขอให้ฝ่ายคูเวตพิจารณาสนับสนุนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมการประมูลในโครงการ
เพ่ือการพัฒนาแห่งชาติคูเวต หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน

งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือ
และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพผ่านความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
นตลาดเงินทุน ผลการหารือ คูเวตพร้อมท่ีจะพิจารณาสนับสนุนไทยในโครงการพัฒนาแห่งชาติและ

รวมท้ังการลงทุนในตลาดเงินทุนไทย 
ระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการปฏิบัติตามความตกลงท่ีลงนามไปแล้ว และท่ีกําลังดําเนินการ ได้แก่ ความตกลงว่า
ด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนระหว่างไทยและคูเวต และความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับคูเวต 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม
เร่ือง หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
 การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงเ พ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
Domain de la Cooperation Educative entre le Ministre Francais des Affaires Etrangeres et Le Ministre Thailandais
de l’Education) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
หนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงศึ
การต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับระยะของโครงการ
ซึ่งหากเป็นโครงการสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
June and September” และระบุจํานวนโควตาของอาสาสมัครในแต่ละปี
รวมท้ังปรับแก้ช่ือคู่ภาคีในช่ือร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาของร่างคําประกาศฯ และในช่องการลงนาม 
โดยช่ือคู่ภาคีของฝ่ายไทยอาจพิจารณาใช้ 
ช่ือทางการของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ เห็นควรปรับแก้ถ้อยคําบางแห่งในร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาไทย อาทิ 
ช่ือกระทรวงศึกษาธิการในช่ือร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ เนื้อหา และช่องการลงนาม ให้มีความสอดคล้องกัน เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 

 ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
  ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
 

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ
 

 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
 

 ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
  ระหว่างประเทศ
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

อนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  
อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงเ พ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Declaration d
omain de la Cooperation Educative entre le Ministre Francais des Affaires Etrangeres et Le Ministre Thailandais

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
างไทยกับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
หนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ
วงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับระยะของโครงการ

๒๕๕๖ ในวรรคแรกของ Program description อาจพิจารณาเพ่ิม 
และระบุจํานวนโควตาของอาสาสมัครในแต่ละปีเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 

รวมท้ังปรับแก้ช่ือคู่ภาคีในช่ือร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาของร่างคําประกาศฯ และในช่องการลงนาม 
โดยช่ือคู่ภาคีของฝ่ายไทยอาจพิจารณาใช้ “The Ministry of Education of the Kingdom of Thailand
ทางการของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ เห็นควรปรับแก้ถ้อยคําบางแห่งในร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาไทย อาทิ 

ช่ือกระทรวงศึกษาธิการในช่ือร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ เนื้อหา และช่องการลงนาม ให้มีความสอดคล้องกัน เป็นต้น ไปพิจารณา

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา

ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ

ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 

ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค

ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงเ พ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
Declaration d’Intention dans le 

omain de la Cooperation Educative entre le Ministre Francais des Affaires Etrangeres et Le Ministre Thailandais 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์

างไทยกับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

กษาธิการหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ 
วงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับระยะของโครงการ 

อาจพิจารณาเพ่ิม “2013” หลัง “between 
เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 

รวมท้ังปรับแก้ช่ือคู่ภาคีในช่ือร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาของร่างคําประกาศฯ และในช่องการลงนาม 
The Ministry of Education of the Kingdom of Thailand” เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ทางการของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ เห็นควรปรับแก้ถ้อยคําบางแห่งในร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาไทย อาทิ 
ช่ือกระทรวงศึกษาธิการในช่ือร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ เนื้อหา และช่องการลงนาม ให้มีความสอดคล้องกัน เป็นต้น ไปพิจารณา

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 

ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๘. นโยบายการบริหาร
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป
ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และด้านบริหารจัดการองค์กร รวมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป
ต่อไป ดังนี ้
  ๑. ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป
   ๑.๑ ด้านการปราบปรามการทุจริต มีเรื่องค้างดําเนินการสะสม จํานวน 
จํานวน ๓,๐๖๗ เรื่อง รวมรับดําเนินการ จํานวน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จํานวน ๙๗ เรื่อง ให้ข้อกล่าวหาตกไป จํานวน 
และส่งให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ จํานวน 
   ๑.๒ ด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ การดําเนินการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 
และคุณธรรม จํานวน ๖ เรื่อง และการดําเนินการด้านมาตรการป้องกันการทุจริต จํานวน 
   ๑.๓ ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพบเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิ
ให้ทราบ จํานวน ๑ ราย การติดตามผลเรื่องที่คณะกรรมการ ป
ทางการเมืองวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์
ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ จํานวน 
ตําแหน่งทางการเมืองในราชกิจจานุเบกษา จํานวนท้ังสิ้น 
   ๑.๔ ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอ
สํานักงาน ป.ป.ช. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติและองค์กรต่างประเทศในก
ท้ังในระดับทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี 
การดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะกรรมการ ป
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และบริหารงบประมาณ
  ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป
   ๒.๑ การแก้ไขกฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค
การแก้ไขเพ่ิมเติมและตรากฎหมาย ๓ 
ความผิด และพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําปี พ.
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริต 
ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และด้านบริหารจัดการองค์กร รวมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

นอ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด้านการปราบปรามการทุจริต มีเรื่องค้างดําเนินการสะสม จํานวน ๖

เรื่อง รวมรับดําเนินการ จํานวน ๙,๘๔๐ เรื่อง ดําเนินการเสร็จ จํานวน ๑,๔๕๘ เรื่อง ประกอบด้วย ช้ีมูลความผิด
เรื่อง ให้ข้อกล่าวหาตกไป จํานวน ๑,๐๓๓ เรื่อง ไม่รับหรือไม่ยกขึ้นพิจารณา จํานวน 

ะส่งให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ จํานวน ๑๒๘ เรื่อง คงเหลืออยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๘,๓๘๒ 
ด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ การดําเนินการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน ๒๑ โครงการ การดําเนินงานด้านจริยธรรม
เรื่อง และการดําเนินการด้านมาตรการป้องกันการทุจริต จํานวน ๕ เรื่อง
ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพบเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจง้
ราย การติดตามผลเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางการเมืองวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ 
ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ จํานวน ๑ เรื่อง และการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิ
ตําแหน่งทางการเมืองในราชกิจจานุเบกษา จํานวนท้ังสิ้น ๒๙๘ ราย ไม่พบว่ามีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติแต่อย่างใด

ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ช. การจัดโครงสร้างและอัตรากําลัง

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติและองค์กรต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และพหุภาคี (Multilateral) การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและตอบสนอง
การดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมท้ังการกําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กร
อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และบริหารงบประมาณ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
การแก้ไขกฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค

๓ ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทํา
ความผิด และพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความจําเป็นท่ีรัฐบาลและรัฐสภา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ในด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริต 
ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และด้านบริหารจัดการองค์กร รวมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

๖,๗๗๓ เรื่อง รับเรื่องเข้ามาใหม่ 
เรื่อง ประกอบด้วย ช้ีมูลความผิด

เรื่อง ไม่รับหรือไม่ยกขึ้นพิจารณา จํานวน ๒๐๐ เรื่อง 
๓๘๒ เรื่อง 

ด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ การดําเนินการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 
โครงการ การดําเนินงานด้านจริยธรรม

เรื่อง 
ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพบเจ้าหน้าท่ี

นและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจง้
เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง

สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ 
ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

เรื่อง และการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารง
ราย ไม่พบว่ามีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติแต่อย่างใด 

ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การจัดโครงสร้างและอัตรากําลัง 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือการป้องกัน
ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและตอบสนอง
รวมท้ังการกําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

การแก้ไขกฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้แก่ 
ลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทํา

มีความจําเป็นท่ีรัฐบาลและรัฐสภา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

จะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและตรากฎหมายท้ังสามฉบับให้แล้วเสร็จและให้มีผลใช้บั
ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดในอนุสัญญาฯ อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย
   ๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ควรมีการฝึกอบรมและปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีด้วยการส่
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของชาติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องจัดการศึกษารับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระรา
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในเนื้อหาวิชาของการเรียนการสอนในแต่ละระดับช้ันตามความเหมาะสมของระดับ
การศกึษา รวมถึงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาด้วย เป็นต้น
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ผลการดําเนินงานของ ก
ภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. โดยให้ ก
ของจังหวัด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
(เรื่องร้องเรียน) ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี กรณีท่ี ก
ของรัฐมีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.
  ๒. การสอดส่องแผนงาน
จัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเก่ียวกับแผนงาน
โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน 
เป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 
รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 
ข้อมลูอย่างโปร่งใส 
  ๓. การสอดส่องแผนงาน
จัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน 
ดําเนินการ จํานวน ๕ ข้อ เป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จํานวน 
และ (๔) ประเภทละ ๑ โครงการ/เรื่อง เป็นเรื่องไม่ปฏิบัติภารกิ
ของประชาชน ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
  ๔. การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
มายัง ก.ธ.จ. ผ่านหนังสือร้องเรียนเรื่องท่ีมีการร้องเรียนต่อ ก
พบว่า เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน 
ให้จังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ รวม 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนมากท่ีสุด จํานวน 
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและตรากฎหมายท้ังสามฉบับให้แล้วเสร็จและให้มีผลใช้บั
ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดในอนุสัญญาฯ อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ควรมีการฝึกอบรมและปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยบรรจุไว้
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของชาติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และให้หน่วยงานในสังกัด
ระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องจัดการศึกษารับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระรา
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น การกําหนดหลักสูตรให้มีการบรรจุ
หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในเนื้อหาวิชาของการเรียนการสอนในแต่ละระดับช้ันตามความเหมาะสมของระดับ

กษา รวมถึงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาด้วย เป็นต้น 

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปลัดสํานักนายกรัฐนมตรีได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ

โดยให้ ก.ธ.จ. สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวั
ของจังหวัด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี กรณีท่ี ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจหรือบริหาร

จัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเก่ียวกับแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 
โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๕๙ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะ จํานว
เป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากท่ีสุดคือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) คือ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย

การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจหรือบริหาร
จัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๕ โครงการ/เรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไป

ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) คือ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จํานวน ๒ โครงการ/เรื่อง รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 

เรื่อง เป็นเรื่องไม่ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่สนองความต้องการ
ของประชาชน ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีเรื่องท่ีปร
ผ่านหนังสือร้องเรียนเรื่องท่ีมีการร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ. โดยตรง หรือเรื่องท่ี ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบเห็นในพ้ืนท่ี จากการสอดส่อง

หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน 
ให้จังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ รวม ๓๐ ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนมากท่ีสุด จํานวน ๑๙ ข้อ รองลงมาเป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 
ม่เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

จะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและตรากฎหมายท้ังสามฉบับให้แล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยบรรจุไว้

ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของชาติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และให้หน่วยงานในสังกัด 
ระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องจัดการศึกษารับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น การกําหนดหลักสูตรให้มีการบรรจุ
หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในเนื้อหาวิชาของการเรียนการสอนในแต่ละระดับช้ันตามความเหมาะสมของระดับ

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประจําปี

ปลัดสํานักนายกรัฐนมตรีได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี

ของจังหวัด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด 
สอดส่องแล้วพบว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐมีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ข้อ ๒๘ 

หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจหรือบริหาร
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน ๕๔ โครงการ 

ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะ จํานวน ๕๘ ข้อ ในจํานวนนี้
มากท่ีสุดคือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 

คือ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย

หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจหรือบริหาร
เรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไป

คือ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เรื่อง รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) 
จให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่สนองความต้องการ

ของประชาชน ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน

สอดส่องแล้วพบเห็นในพ้ืนท่ี จากการสอดส่อง
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จํานวน ๒๗ เรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะ

ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจ
ข้อ รองลงมาเป็นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) คือ การปฏิบัติภารกิจ

ม่เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน ๖ ข้อ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

  ๕. ผลการดําเนินงานของ ก
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ พ
กับหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมประจําเดือนของจังหวัด และอําเภอ การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมื
  ๖. การสนับสนุนการดําเนินงานของ ก
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.)] ได้แก่ การจัดทํากรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การสรรหา แต่งตั้ง และการป
การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําคําวินิจฉัยของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือเลือกกันเองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดทําหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดําเนินการสรรหา ก
ครบวาระ และการจดัทําใบประกาศเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้ ก
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
  ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรว
ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
  ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคอื กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหาร
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
  ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่ง
มีสาระสําคัญคือ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักทดสอบกลางไปเป็นของสถาบันท
ท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. รายได้ของครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งท่ัวประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นประจําจากการทํางาน เช่น เงินเดือน
รองลงมาคือ รายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ การดําเนินการโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าร่วมประชุมของ ก
กับหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมประจําเดือนของจังหวัด และอําเภอ การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมื

การสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ได้แก่ การจัดทํากรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก

การสรรหา แต่งตั้ง และการประกาศรับรองรายช่ือ ก.ธ.จ. กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําคําวินิจฉัยของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือเลือกกันเองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ

การจัดทําหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ. กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดดํารงตําแหน่ง
ดทําใบประกาศเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้ ก.ธ.จ. และท่ีปรึกษา ก.ธ.จ. 

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓ 
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี ้

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 
กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ี
ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
อ กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหาร
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
มีสาระสําคัญคือ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักทดสอบกลางไปเป็นของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงา

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ

ารเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
รายได้ของครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งท่ัวประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 

ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นประจําจากการทํางาน เช่น เงินเดือน/เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพ่ิมพิเศษ ร้อยละ 
รประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๙.๔ รายได้ท่ีได้รับเป็นครั้งคราว เช่น ค่าเบี้ยประชุม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ การดําเนินการโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าร่วมประชุมของ ก.ธ.จ. 

กับหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมประจําเดือนของจังหวัด และอําเภอ การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี [สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ได้แก่ การจัดทํากรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ประจําปี

กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําคําวินิจฉัยของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การลงคะแนน
เพ่ือเลือกกันเองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดดํารงตําแหน่ง

๓ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ 
ง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ี

ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) 

อ กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหาร 

ส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
ท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวง

รายได้ของครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งท่ัวประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๔๙,๙๑๕ บาท 
เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพ่ิมพิเศษ ร้อยละ ๘๓.๐ 

รายได้ท่ีได้รับเป็นครั้งคราว เช่น ค่าเบี้ยประชุม/ค่าล่วงเวลา/โบนัส 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ร้อยละ ๒.๓ รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ร้อยละ 
ร้อยละ ๓.๘ 
  ๒. ค่าใช้จ่ายของครอบครั
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 
ค่ายานพาหนะ/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๓.๕ ค่าเครื่องแต่งบ้าน
ร้อยละ ๘.๔ การศึกษา ร้อยละ ๗.๐ การบันเทิง
ร้อยละ ๒.๖ ค่าจ้างส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายสมทบ ร้อยละ 
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซื้อสลากกินแบ่ง ฯลฯ ร้อยละ 
  ๓. หนี้สินของครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่ง มีหนี้สินร้อยละ 
๑,๑๑๑,๔๒๕ บาทต่อครอบครัวท่ีมีหนี้ และข้าราชการประเ
ข้าราชการประเภทวิชาการและอํานวยการ ร้อยละ 
  ๔. วัตถุประสงค์ของการเป็นหนี้ของครอบครัวข้าราชการ เป็นหนี้สินเพ่ือ
เป็นหนี้เพ่ือซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ร้อยละ 
ร้อยละ ๕.๙ และหนี้เพ่ือการศึกษา ร้อยละ 
  ๕. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน 
ครอบครัวข้าราชการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยรายได้และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 
เป็น ๔๓,๖๕๐ บาท และ ๔๙,๙๑๕ บาท ในปี พ
เล็กน้อย จากนั้นเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในปี พ
สําหรับครอบครัวข้าราชการท่ีมีหนี้มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 
จํานวนหนี้สินพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 
หนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 
และ ๒๒.๓ เท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง สรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
  ๑. รับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประช
ให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผลการ
ดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนฯ
   ๑.๑ สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ในปีงบประมาณ พ
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมท้ังสิ้น ๑๑๗,๑๖๒ 
ไปรษณีย/์โทรสาร ช่องทางเว็บไซต์ (www.
จําแนกตามประเภท ประชาชนร้องทุกข์ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมท้ังสิ้น 
มากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดตั้งปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ การปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี
และการอํานวยความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง
ตามลําดับ 
   ๑.๒ จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ
ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังสิ้น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ร้อยละ ๑.๕ และรายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินปันผล และเงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน

ค่าใช้จ่ายของครอบครวัข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งท่ัวประเทศ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ ๒๐.๖ รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทาง

ค่าเครื่องแต่งบ้าน/เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดฯ ร้อยละ ๙.๒ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
การบันเทิง/การอ่าน ร้อยละ ๕.๔ ยา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 

ค่าจ้างส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายสมทบ ร้อยละ ๑.๓ สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซื้อสลากกินแบ่ง ฯลฯ ร้อยละ ๑๓.๔ 

หนี้สินของครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่ง มีหนี้สินร้อยละ 
บาทต่อครอบครัวท่ีมีหนี้ และข้าราชการประเภทท่ัวไปมีสัดส่วนของครอบครัวท่ีเป็นหนี้สูงสุด ร้อยละ 

ข้าราชการประเภทวิชาการและอํานวยการ ร้อยละ ๘๓.๔ และ ๖๕.๕ ส่วนข้าราชการประเภทบริหารมีสัดส่วนท่ีเป็นหนี้ต่ําสุด ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ของการเป็นหนี้ของครอบครัวข้าราชการ เป็นหนี้สินเพ่ือท่ีอยู่อาศัยสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 

เป็นหนี้เพ่ือซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ร้อยละ ๑๖.๕ เพ่ือใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๑๕.๔ เพ่ือการลงทุนในธุรกิจของครอบครัว
และหนี้เพ่ือการศึกษา ร้อยละ ๓.๖ 

การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และหนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการ ปี พ
ครอบครัวข้าราชการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยรายได้และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๔๑

บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามลําดับ ส่วนค่าใช้จ่ายในปี พ
เล็กน้อย จากนั้นเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คือจาก ๓๒,๔๑๑ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น 
สําหรับครอบครัวข้าราชการท่ีมีหนี้มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๘๔.๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๘๓.๒ 
จํานวนหนี้สินพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๗๔๙,๗๗๑ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๑,๑๑๑,๔๒๕ บาท ในปี พ
หนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก ๑๘.๒ เท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น 

มกราคม ๒๕๕๖  
สรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

รับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในปีงบประมาณ พ
ให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผลการ
ดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนฯ 

สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๖๒ ครั้ง โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่องทางตู้ ปณ
www.1111.go.th) และช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ตามลําดับ ส่วนจํานวนเรื่อง

จําแนกตามประเภท ประชาชนร้องทุกข์ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมท้ังสิ้น ๗๙,๗๒๒ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์
มากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดตั้งปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ การปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี

วามสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง

จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ
ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังสิ้น ๓๓,๓๓๔ เรื่อง โดยหน่วยงานท่ีได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

และรายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินปันผล และเงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน/รัฐ 

วข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งท่ัวประเทศ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ ๔๑,๐๘๑ บาท 
รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทาง/การสื่อสาร ร้อยละ ๑๕.๑  

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
ยา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ ๓.๕ ค่าท่ีอยู่อาศัย 

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี 

หนี้สินของครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่ง มีหนี้สินร้อยละ ๘๓.๒ มีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 
ภทท่ัวไปมีสัดส่วนของครอบครัวท่ีเป็นหนี้สูงสุด ร้อยละ ๘๖.๓ รองลงมาคือ 

ส่วนข้าราชการประเภทบริหารมีสัดส่วนท่ีเป็นหนี้ต่ําสุด ร้อยละ ๓๑.๙ 
ท่ีอยู่อาศัยสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ ๕๔.๗ รองลงมา

เพ่ือการลงทุนในธุรกิจของครอบครัว 

และหนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
๔๑,๑๓๙ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็น ๔๑,๐๘๑ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อพิจารณา
บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และพบว่า
เป็น ๒๐.๐ เท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
าชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ส่วนราชการ

ให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผลการ

๒๕๕๕ ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่องทางตู้ ปณ. ๑๑๑๑/

ตามลําดับ ส่วนจํานวนเรื่องร้องทุกข์
เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์

มากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดตั้งปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ การปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี
วามสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง/กลิ่นเหม็น 

จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเรื่องร้องทุกข์
เรื่อง โดยหน่วยงานท่ีได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รองลงมาคือ กระทรวงยุติธรรม และสํานักนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค รองลงมาคือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท ทีโอที จํากั
   ๑.๓ จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเรื่องร้องทุกข์ท่ีเก่ียวข้องกับ อปท
อปท. และจังหวัดท่ีไดร้ับการประสานเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด 
และนนทบุรี ตามลําดับ 
  ๒. รับทราบข้อมูลการร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการรับจํานําข้าว
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ประชาชนร้อ
ปลูกข้าวมาก ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลก ตามลําดับ โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็น
มากท่ีสุด ได้แก่ ขอให้เร่งจ่ายเงินรับจํานําข้าว รองลงมาคือ ขอให้ตรวจสอ
ให้กับเกษตรกร ตามลําดับ และให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนําข้อมูลไปดําเนินการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
และบูรณาการการทํางานระหว่างส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของโครงการรับจํานําข้าวต่
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
 ของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรื
ของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก
   ๑.๑ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจพิจารณาดําเนินการให้ข้าราชการ
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ กรณีปรากฏว่า
มีวันลาป่วยรวมกัน ๑ ปีงบประมาณ เกิน 
ติดต่อกัน ๒ ปีงบประมาณ ท้ังนี ้ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี และกรณีต้องเข้าบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต โดยมีเวลารวมกันเกิน 
   ๑.๒ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือนําผลการตรวจและ
ความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา กรณีเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกจนไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน หรือเห็นควรให้พักรักษาตัวต่อไปอีก แต่ต้องไม่เกิน 
ไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐอีกครั้งห
บํานาญเหตุทดแทน 
   ๑.๓ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งให้ส่งตัวผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้อ่ืนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมิ
เป็นเวลาเกิน ๑๒๐ วัน ให้สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
  ๒. ให้สํานักงาน ก.พ. 
เกิน ๑๒๐ วัน ตามร่างข้อ ๓ (๒) มิได้มีการกําหนดระยะเวลาเข้ารับการบําบัดรักษาใน 
ติดต่อกันเกิน ๒ ปี เช่นอย่างท่ีกําหนดไว้ในร่างข้อ 
ผู้บังคับบัญชาส่งข้าราชการพลเรือนผู้ลาป่
ท่ีขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
มิได้มีบทบัญญัติใดให้อํานาจผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
ไปพิจารณาดําเนินการ 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รองลงมาคือ กระทรวงยุติธรรม และสํานักนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค รองลงมาคือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ

จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีเรื่องร้องทุกข์ท่ีเก่ียวข้องกับ อปท. และจังหวัดต่างๆ รวมท้ังสิ้น ๑๙

รับการประสานเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี 

รับทราบข้อมูลการร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการรับจํานําข้าว
พบว่า ประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับโครงการรับจํานําข้าวในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี

ปลูกข้าวมาก ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลก ตามลําดับ โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็น
มากท่ีสุด ได้แก่ ขอให้เร่งจ่ายเงินรับจํานําข้าว รองลงมาคือ ขอให้ตรวจสอบโรงสีท่ีเข้าร่วมโครงการ กับขอให้ส่งออกใบประทวน
ให้กับเกษตรกร ตามลําดับ และให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนําข้อมูลไปดําเนินการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
และบูรณาการการทํางานระหว่างส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของโครงการรับจํานําข้าวต่

มกราคม ๒๕๕๖  
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

ศ. .... 

ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรอืนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎ ก

กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจพิจารณาดําเนินการให้ข้าราชการ
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ กรณีปรากฏว่า

ปีงบประมาณ เกิน ๑๒๐ วันทําการ หรือมีวันลาป่วยรวมกันเกิน ๖๐ วันทําการในแต่ละปีงบประมาณ
ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี และกรณีต้องเข้าบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต โดยมีเวลารวมกันเกิน ๑๒๐ วัน 
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือนําผลการตรวจและ
ะกอบการพิจารณา กรณีเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกจนไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้นั้นออกจากราชการ

เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน หรือเห็นควรให้พักรักษาตัวต่อไปอีก แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วันทําการ และเมื่อครบกําหนดให้ผู้นั้น
ไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผู้น้ันยังต้องรักษาตัวต่อไปอีกให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ

กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งให้ส่งตัวผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้อ่ืนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ กรณีท่ีสถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้นั้นต้องเข้ารับการบําบัดรักษา

วัน ให้สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
. รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลารวมกัน

มิได้มีการกําหนดระยะเวลาเข้ารับการบําบัดรักษาใน ๑ ปีงบประมาณ หรือในแต่ละปีงบประมาณ
ปี เช่นอย่างท่ีกําหนดไว้ในร่างข้อ ๓ (๑) จึงอาจจะเป็นปัญหาในการตีความภายหลังได้ และร่างข้อ 

ผู้บังคับบัญชาส่งข้าราชการพลเรือนผู้ลาป่วยไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ อาจเป็นการกระทําอันกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ท่ีขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๒ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ
มิได้มีบทบัญญัติใดให้อํานาจผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สง่ตัวผู้น้ันไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐได้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รองลงมาคือ กระทรวงยุติธรรม และสํานักนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า
ตามลําดับ 

จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด 
๑๙,๘๔๔ เรื่อง โดยเรียงลําดับจาก 

ลําดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี 

รับทราบข้อมูลการร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการรับจํานําข้าว 
งทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับโครงการรับจํานําข้าวในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี

ปลูกข้าวมาก ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลก ตามลําดับ โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็น
บโรงสีท่ีเข้าร่วมโครงการ กับขอให้ส่งออกใบประทวน

ให้กับเกษตรกร ตามลําดับ และให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนําข้อมูลไปดําเนินการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
และบูรณาการการทํางานระหว่างส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของโครงการรับจํานําข้าวตอ่ไป 

ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

อนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎ ก.พ.ฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้

กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจพิจารณาดําเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ กรณีปรากฏว่า 

วันทําการในแต่ละปีงบประมาณ
ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี และกรณีต้องเข้าบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต

กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือนําผลการตรวจและ
ะกอบการพิจารณา กรณีเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกจนไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้นั้นออกจากราชการ

วันทําการ และเมื่อครบกําหนดให้ผู้นั้น
นึ่ง ถ้าผู้น้ันยังต้องรักษาตัวต่อไปอีกให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ

กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งให้ส่งตัวผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
นอาการ กรณีท่ีสถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้นั้นต้องเข้ารับการบําบัดรักษา

รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลารวมกัน
ปีงบประมาณ หรือในแต่ละปีงบประมาณ

จึงอาจจะเป็นปัญหาในการตีความภายหลังได้ และร่างข้อ ๔ ท่ีกําหนดให้
วยไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ อาจเป็นการกระทําอันกระทบสิทธิและเสรีภาพ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
งตัวผู้น้ันไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐได ้



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ
 คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยกรณีท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็น
และเร่งด่วนท่ีจะต้องขอก่อหนี้ผูกพันข้
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน แล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
บุญทรงไพศาล) เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
เพ่ิมเติม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี 
 เมษายน ๒๕๕๕ (สํานักงานผู้แทนการค้าไทย
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี 
ข้าราชการผู้ไปช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย จํานวน 
เงินเดือนให้ปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ดังนี ้
  ๑. นางผ่องศรี วงษ์อํ่า
      
  ๒. นายนิรุท คงวิโรจน์
      
  ๓. นายอภิชาติ ธนานันท์
      
      
  ๔. นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์
      
  ๕. พันเอก ธนาธิป สว่างแสง
      
  ๖. ดาบตํารวจ บริบูรณ์ บัวผัน
      
  ๗. นางปิยะวรรณ ศิริเดชขจร
      
  ๘. นางสาวธันยพัต รินทา
      
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยกรณีท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็น
และเร่งด่วนท่ีจะต้องขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน แล้วนําเสนอ

มกราคม ๒๕๕๖  
การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศร

มกราคม ๒๕๕๖  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี 

สํานักงานผู้แทนการค้าไทย) 
ติการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี 

ข้าราชการผู้ไปช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย จํานวน ๘ ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สําหรับเงินเลื่อน
เงินเดือนให้ปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการต้นสังกัด ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

นางผ่องศรี วงษ์อํ่า  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ประธานผู้แทนการค้าไทย 

นายนิรุท คงวิโรจน ์  (ลูกจ้างประจํา) พนักงานบริการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ราชการให้แก่ประธานผู้แทนการค้าไทย (นายโอฬาร ไชยประวัติ

นายอภิชาติ ธนานันท์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการระดับสูง ๒ ส่วนวางแผนด้านนโยบายและขอความร่วมมือ
 ระหว่างประเทศ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ช่วยปฏิบัติ
 ราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นายพิเชษฐ สถิรชวาล

นายสุรเดช อินทร์ภิรมย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ช่วยปฏิบัติ
 ราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นางลินดา เชิดชัย

อก ธนาธิป สว่างแสง นายทหารปฏิบัติการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ช่วยปฏิบัติราชการ
 ให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นายวรวีร์ มะกูด)ี 

ดาบตํารวจ บริบูรณ์ บัวผัน ผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน ๒ กองบังคับการตํารวจจราจร ช่วยปฏิบัติ
 ราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นายวรวีร์ มะกูดี

นางปิยะวรรณ ศิริเดชขจร อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย
 (นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน)์ 

นางสาวธันยพัต รินทา เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักบริหารกลาง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย(นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยกรณีท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็น

ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน แล้วนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง 
ฝ่ายเศรษฐกิจ) และคณะท่ี ๕ (ฝ่ายสังคม) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี ๑ 

ติการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ให้แก่
ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สําหรับเงินเลื่อน
ของส่วนราชการต้นสังกัด ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ประธานผู้แทนการค้าไทย (นายโอฬาร ไชยประวัต)ิ 

พนักงานบริการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ช่วยปฏิบัติ
นายโอฬาร ไชยประวัต)ิ 

ส่วนวางแผนด้านนโยบายและขอความร่วมมือ 
กิจขนาดกลางและขนาดย่อม ช่วยปฏิบัต ิ

นายพิเชษฐ สถิรชวาล) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ช่วยปฏิบัต ิ

นางลินดา เชิดชัย) 
นายทหารปฏิบัติการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ช่วยปฏิบัติราชการ 

กองบังคับการตํารวจจราจร ช่วยปฏิบัต ิ
นายวรวีร์ มะกูด)ี 

อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักบริหารกลาง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน)์ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานของระบบการประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของ
 สํานักงาน คปภ. รอบ ๑๒ เดือน ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรค
จากการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ปี ๒๕๕๔ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ภาพรวมธุรกิจประกันภัยไทยในปี 
รับตรง รวมท้ังสิ้น ๔๖๘,๖๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรงจากธุรกิจประกันชีวิต จํานวน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๑.๐๓ และเบี้ยประกันรับตรงจากธุรกิจประกันวิน
ท้ังนี้ สํานักงาน คปภ. ได้ประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในปี 
รับโดยตรงรวม ๕๓๔,๐๘๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ต่อประชากรเท่ากับ ๘,๒๑๓ บาท 
  ๒. การดําเนินการตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาพรวมผ่านมาตรการหลัก 
ความเช่ือมั่นและเข้าถึงระบบประกันภัย มาตรการท่ี 
และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร และมาตรการท่ี 
อุปสรรคจากการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ได้แก่
   ๒.๑ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัยเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย และขาดการตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็น และคุณประโยชน์ของการประกันภัย
   ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมถึงความถ่ีและควา
ของภัยพิบัติท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นปัญหาหลักของระบบประกันภัยไทย คือ บริษัทประกันภัยมีความแตกต่างกันมากด้านขนาด
ของแต่ละบริษัท ซึ่งบริษัทประกันภัยขนาดเล็กโดยเฉพาะประกันวินาศภัยจะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ข้อจํากัดทางด้านเงินทุน 
   ๒.๓ ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อระบบประกันภัย การขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัย
และเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย และความซับซ้อนของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงปัญหาความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยของผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากวิก
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเวลานาน 
   ๒.๔ ธุรกิจประกันภัยยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการพัฒนาระบบประกันภัย โดยเฉพาะการขาดฐานข้อมูล
ท่ีจําเป็นและมีความน่าเช่ือถือ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันท่ี 
๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเ
สุโขทัย อุตรดิตถ์) และแนวทางการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินงานของระบบการประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของ

เดือน ปี ๒๕๕๔ 
รัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรค

จากการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

วมธุรกิจประกันภัยไทยในปี ๒๕๕๔ มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรงจากธุรกิจประกันชีวิต จํานวน 

และเบี้ยประกันรับตรงจากธุรกิจประกันวินาศภัย จํานวน ๑๓๙,๗๙๒ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ได้ประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในปี ๒๕๕๕ ไว้ท่ีร้อยละ 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 

การดําเนินการตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาพรวมผ่านมาตรการหลัก ๔ มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการท่ี 

เข้าถึงระบบประกันภัย มาตรการท่ี ๒ เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย มาตรการท่ี 
และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร และมาตรการท่ี ๔ ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย รวมท้ังปัญหา
อุปสรรคจากการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ได้แก่ 

ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัยเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย และขาดการตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็น และคุณประโยชน์ของการประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมถึงความถ่ีและควา
ของภัยพิบัติท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นปัญหาหลักของระบบประกันภัยไทย คือ บริษัทประกันภัยมีความแตกต่างกันมากด้านขนาด
ของแต่ละบริษัท ซึ่งบริษัทประกันภัยขนาดเล็กโดยเฉพาะประกันวินาศภัยจะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อระบบประกันภัย การขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัย
และเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย และความซับซ้อนของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงปัญหาความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยของผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากวิกฤติอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจ่าย

ธุรกิจประกันภัยยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการพัฒนาระบบประกันภัย โดยเฉพาะการขาดฐานข้อมูล

มกราคม ๒๕๕๖  
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ ์

รับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันท่ี 
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ 

และแนวทางการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

รายงานผลการดําเนินงานของระบบการประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของ

รัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการท่ีสําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรค
สํานักงาน คปภ.) รอบ ๑๒ เดือน 

มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๑.๒๕ โดยมีเบี้ยประกันภัย
ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรงจากธุรกิจประกันชีวิต จํานวน ๓๒๘,๘๙๔ ล้านบาท 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๑.๗๗ 
ไว้ท่ีร้อยละ ๑๓.๙๕ โดยมีเบี้ยประกันภัย

ร้อยละ ๔.๖๗ และมีเบี้ยประกันภัย

๒๕๕๗) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางหลัก
มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการท่ี ๑ เสริมสร้าง

เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย มาตรการท่ี ๓ พัฒนากฎหมาย
ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย รวมท้ังปัญหา

ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัยเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย และขาดการตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็น และคุณประโยชน์ของการประกันภัย 

การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมถึงความถ่ีและความรุนแรง
ของภัยพิบัติท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นปัญหาหลักของระบบประกันภัยไทย คือ บริษัทประกันภัยมีความแตกต่างกันมากด้านขนาด
ของแต่ละบริษัท ซึ่งบริษัทประกันภัยขนาดเล็กโดยเฉพาะประกันวินาศภัยจะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อระบบประกันภัย การขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัย
และเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย และความซับซ้อนของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงปัญหาความเสียหาย

ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจ่าย

ธุรกิจประกันภัยยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการพัฒนาระบบประกันภัย โดยเฉพาะการขาดฐานข้อมูล

รับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันท่ี 
จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ 

และแนวทางการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามท่ีสํานักงาน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๑ แนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
อุตรดิตถ์) ควรมีแนวทางการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด
สินค้า (ข้าว พืชผัก ไม้ผล) พัฒนาท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกโลก และพัฒนาเส้นทางคม
และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ โดยใช้ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มในการเช่ือมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ
   ๑.๒ แนวทางการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการข
พิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณภายในกรอบงบประมาณ 
    ๑.๒.๑ เป็นโครงการท่ีเน้นการสร้างรายได้จากสินค้าภาคเกษตร ซึ่งเป็นฐานรายได้ของกลุ่มจังหวัด อาทิ 
การแปรรูปสินค้าเกษตร การปรับปรงุคุณภาพและมาตรฐานสินค้าโอท็อป เป็นต้น
    ๑.๒.๒ เป็นโครงการท่ีสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดเด่นของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือการต่อยอดรายได้ท่องเท่ียวจากความโดดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกโลก 
    ๑.๒.๓ เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนท่ีขาดหายไป 
หรือท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่มีงบประมาณรองรับมาก่อน ซึ่งทําให้ไม่สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งภายใต้แผนการ
เช่ือมโยง (Connectivity) ของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ
ของจังหวัด 
    ๑.๒.๔ กรณีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันน้ําท่วมและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการชลประทาน
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและในระดับโครงการ
  ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วยว่า การพิจารณาคัดเลือกโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้ยึดหลักการ
ในการให้ความสําคัญกับโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สามารถใช้งบประมาณปกติและเป็นโครงการท่ีประชาชนในจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นโครงการต่อ
กําหนดเวลาการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาพิจารณาโครงการดังกล่าวได้อย่างละเอียด
รอบคอบมากยิ่งข้ึน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้
  ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ
รวม ๖ ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ วงเงิน 
๕,๓๖๓.๐๒ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร 
พร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
ได้รบังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

แนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
ควรมีแนวทางการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

พัฒนาท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกโลก และพัฒนาเส้นทางคม
และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ โดยใช้ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มในการเช่ือมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

แนวทางการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี กําหนดแนวทางการตรวจราชการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณภายในกรอบงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท โดย 

เป็นโครงการท่ีเน้นการสร้างรายได้จากสินค้าภาคเกษตร ซึ่งเป็นฐานรายได้ของกลุ่มจังหวัด อาทิ 
งคุณภาพและมาตรฐานสินค้าโอท็อป เป็นต้น 

เป็นโครงการท่ีสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดเด่นของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือการต่อยอดรายได้ท่องเท่ียวจากความโดดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์

เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนท่ีขาดหายไป (Missing Link) 
หรือท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่มีงบประมาณรองรับมาก่อน ซึ่งทําให้ไม่สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งภายใต้แผนการ

ของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ได้อย่างสมบูรณ์ รวมท้ังนําไปสู่การสร้างรายได้

กรณีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันน้ําท่วมและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการชลประทาน
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาความเหมาะสม และพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก

ล้านบาท ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและในระดับโครงการ
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการ

วยว่า การพิจารณาคัดเลือกโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้ยึดหลักการ
ในการให้ความสําคัญกับโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สามารถใช้งบประมาณปกติและเป็นโครงการท่ีประชาชนในจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นโครงการต่อยอดจากยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมท้ังให้เร่งรัดและปรับ
กําหนดเวลาการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาพิจารณาโครงการดังกล่าวได้อย่างละเอียด

มกราคม ๒๕๕๖  
นินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี ้

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร์ 

โครงการ วงเงิน ๕,๖๕๓.๕๙ ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้
ล้านบาท โดยมีหน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา

พร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
บงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหาย

๐๐๐ ล้านบาท) แล้ว จึงไม่ขอรับจัดสรรฯ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
กลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

พัฒนาท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกโลก และพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ โดยใช้ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั้ง

ใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
องคณะรัฐมนตรี กําหนดแนวทางการตรวจราชการเพ่ือประกอบการ

เป็นโครงการท่ีเน้นการสร้างรายได้จากสินค้าภาคเกษตร ซึ่งเป็นฐานรายได้ของกลุ่มจังหวัด อาทิ 

เป็นโครงการท่ีสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดเด่นของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือการต่อยอดรายได้ท่องเท่ียวจากความโดดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์

Missing Link) หรือชํารุดทรุดโทรม 
หรือท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่มีงบประมาณรองรับมาก่อน ซึ่งทําให้ไม่สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งภายใต้แผนการ

ตะวันตก ได้อย่างสมบูรณ์ รวมท้ังนําไปสู่การสร้างรายได้

กรณีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันน้ําท่วมและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการชลประทาน 
มเหมาะสม และพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก

ล้านบาท ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและในระดับโครงการ 
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการ

วยว่า การพิจารณาคัดเลือกโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้ยึดหลักการ 
ในการให้ความสําคัญกับโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สามารถใช้งบประมาณปกติและเป็นโครงการท่ีประชาชนในจังหวัด

กลุ่มจังหวัด รวมท้ังให้เร่งรัดและปรับ
กําหนดเวลาการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาพิจารณาโครงการดังกล่าวได้อย่างละเอียด

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามท่ีสํานัก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง
ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร์ 

ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้วรวม ๒๒๓ โครงการ วงเงิน 
ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา

พร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง (เชียงราย) ซึ่ง
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหาย



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

  ๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
จําเป็น เพ่ือดําเนินการโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันท่ี 
   ๒.๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ
๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 
ล้านบาท 
   ๒.๒ หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน 
ของวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้วท้ัง 
ร้อยละ ๙๙.๔๕ ของวงเงินท่ีขอรับการจัดสรร
   ๒.๓ โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรท้ังสิ้น จํานวน 
อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี ๒๐
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาข้อเสนอแผนงาน
(จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
   ๑.๑ เห็นชอบแผนงาน
๖๑๗.๗๐๗๓ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดส่งใหส้ํานักงบประมาณภายใน 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
   ๑.๒ เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน
รวม ๕ จังหวัด จํานวน ๗๘ โครงการ วงเงินรวม 
และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้
สํานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน
ตามข้ันตอน และรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ
ไปประกอบการดําเนินการต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงกา
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
  ๑. เหน็ชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพร้อมและมีความจําเป็นเร่งด่วน 
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน 
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
   ๑.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําแก้มลิงบึงบัว ระยะท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ื
จําเป็น เพ่ือดําเนินการโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันท่ี 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ
วน ๒๗ โครงการ วงเงิน ๕๑๗.๓๔ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี พ

หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน ๒๐ โครงการ วงเงิน ๓๗๑.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
ของวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้วท้ัง ๒๐ โครงการ วงเงิน 

ของวงเงินท่ีขอรับการจัดสรร 
โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรท้ังสิ้น จํานวน ๖ โครงการ วงเงิน 

อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรไดภ้ายในเดือนมกราคม 

มกราคม ๒๕๕๖  
โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี

๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

การพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี 

ตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
เห็นชอบแผนงาน/โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน 

ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
สํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห์ เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้จ่าย

จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวั
โครงการ วงเงินรวม ๕๑,๓๘๕.๔๗ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม

โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน

ตามข้ันตอน และรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ

ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่างด้วย

มกราคม ๒๕๕๖  
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพร้อมและมีความจําเป็นเร่งด่วน 
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ได้แก่ 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําแก้มลิงบึงบัว ระยะท่ี ๑ โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพ่ือดําเนินการโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖.๐๐ 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๕ 
รงการ วงเงิน ๓๖๙.๖๗ ล้านบาท คิดเป็น

โครงการ วงเงิน ๑๔๕.๖๓ ล้านบาท 
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี 

โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี ๒๐-๒๑ 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๓๓ โครงการ วงเงินรวม 

ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
สัปดาห์ เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้จ่าย

งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

ล้านบาท โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม 
โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
ตามข้ันตอน และรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ

รพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่างด้วย 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพร้อมและมีความจําเป็นเร่งด่วน 

ล้านบาท ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด (จังหวัด

โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๒ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวหนองน้ํามณีบรรพต ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิ
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 
   ๑.๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื
ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมสิ่งอํานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 
ลัย ระหว่าง กม. ๓๙+๐๕๐ - กม. ๓๙
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 
   ๑.๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
   ๑.๕ โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการค้าชายแดนภูดู่ และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
  ๒. ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ
ให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมท้ังให้รับความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปดําเนินการต่อไป
  ๓. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดูงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใน
เห็นควรสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารส่งเสริมสุขภาพ และพักผู้ป่วยใน 
โดยให้ใช้จ่ายจากงบรายได้และปรับแผน ในวงเงิน 
และชลประทานจังหวัดรับเรื่องโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองแม่นํ้าเก่า เช่ือมต่อคลองตาแดง อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
ไปทําการศึกษาและพิจารณาดําเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยด่วนต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง รายงานการตรวจเย่ียมและติ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
ท่ี ๑๘ (จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
เมื่อวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เตรีย
วันท่ี ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ไว้พร้อมแล้ว ท้ังในด้านสถานท่ีการเดินทาง การอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย 
รวมท้ังจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 
และจังหวัดเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
  ๒. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท้ัง ๙ จังหวัด ทราบถึงแนวทางในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยเฉพาะลักษณะของ
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน 
โครงการ ซึ่งข้ันตอนต่อไปจะได้ประชุมคณะทํางานฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป
  ๓. การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรั
ความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจม
การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวหนองน้ํามณีบรรพต ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิ
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคม ดําเนินการก่อสร้างขยายทางจราจรจาก 

ช่องจราจร พร้อมสิ่งอํานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม 
๓๙+๙๐๔ โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ว
โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการค้าชายแดนภูดู่ และ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 
ยวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ

ให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมท้ังให้รับความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปดําเนินการต่อไป
เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดูงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใน

เห็นควรสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารส่งเสริมสุขภาพ และพักผู้ป่วยใน 
โดยให้ใช้จ่ายจากงบรายได้และปรับแผน ในวงเงิน ๑๒.๔๖๑๑ ล้านบาท และพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้สํานักงานชลประทานเขต

ดรับเรื่องโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองแม่นํ้าเก่า เช่ือมต่อคลองตาแดง อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
ไปทําการศึกษาและพิจารณาดําเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยด่วนต่อไป 

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานการตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอย่างเป็นทางการ ระหว่าง

ไว้พร้อมแล้ว ท้ังในด้านสถานท่ีการเดินทาง การอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย 
รวมท้ังจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ทั้ง ๕ จังหวัด ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนงาน
และจังหวัดเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตร ี

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ได้แจ้งให้จังหวัดในเขตตรวจราชการท่ี 
จังหวัด ทราบถึงแนวทางในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยเฉพาะลักษณะของ

จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน ๕๐ ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงาน
โครงการ ซึ่งข้ันตอนต่อไปจะได้ประชุมคณะทํางานฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป

การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจม
การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวหนองน้ํามณีบรรพต ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด 
บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

 
อข่ายคมนาคม ดําเนินการก่อสร้างขยายทางจราจรจาก ๒ 

ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยช้าง-ศรีสัชนา
โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยสนับสนุน
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑๓.๖๖๕ ล้านบาท 

โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการค้าชายแดนภูดู่ และ AEC โดยสนับสนุน
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑๖.๓๒๕ ล้านบาท 

ยวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดส่ง
ให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมท้ังให้รับความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปดําเนินการต่อไป 

เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดูงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เห็นควรสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารส่งเสริมสุขภาพ และพักผู้ป่วยใน ๔ ชั้น โรงพยาบาลลับแล 

ล้านบาท และพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้สํานักงานชลประทานเขต
ดรับเรื่องโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองแม่นํ้าเก่า เช่ือมต่อคลองตาแดง อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

 

๑ และ ๒ รวม ๙ จังหวัด 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๒ เขตตรวจราชการ
ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 

มความพร้อมในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอย่างเป็นทางการ ระหว่าง
ไว้พร้อมแล้ว ท้ังในด้านสถานท่ีการเดินทาง การอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย 

งาน/โครงการ ทั้งของกลุ่มจังหวัด

ได้แจ้งให้จังหวัดในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ 
จังหวัด ทราบถึงแนวทางในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยเฉพาะลักษณะของโครงการท่ีอยู่ในข่าย

ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงาน/
โครงการ ซึ่งข้ันตอนต่อไปจะได้ประชุมคณะทํางานฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ฐบาลด้านเศรษฐกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

SML) การยกระดับราคาสินค้าเกษตร



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการปฏิรูปการจัดการที่ดิน จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในภาพรวมสามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนดไว้ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคก็สามารถดําเนินการแก้ไขได้
  ๔. ปัญหาและอุปสรรคในระดับพ้ืนท่ี ได้แก่
   ๔.๑ ปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอลในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ
สารแคดเมียม จังหวัดตาก 
   ๔.๒ ปัญหาการดําเนินงานตามกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านแล
   ๔.๓ การบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีจุดแข็งและแสดงออก
ให้เป็นท่ีสนใจของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
   ๔.๔ ปัญหาเก่ียวกับการรับจํานําข้าวเปลือก
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม 
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง
 คณะรัฐมนตรีมมีต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
จากเงินกองกลางให้ข้าราชการตํารวจและ
กําหนดเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดํา
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กระทรวงการคลังสํารวจกิจการของส่วนราชการต่างๆ ท่ีดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเข้าข่าย
ท่ีจะขอรับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมท้ังศึกษาถึงผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ และเพ่ือให้การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับมีความครอบคลุม
ครบถ้วนและมีผลใช้บังคับในคราวเดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ
 Report : Fiscal Year 2012
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ป
พ.ศ. ๒๕๕๕ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 
  ๑. ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการภายใต้ประเด็นนโยบายสําคัญ 
การตรวจราชการเพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเด็นนโย
ใน ๕ ประเด็น 
   ๑.๑ นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
    ๑.๑.๑ ด้านปัญหายาเสพติด จากการตรวจติดตามพบว่า การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของทุกหน่วยงาน โดยการสร้าง
ท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินการตามแผนงาน
สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังไม่อาจสกัดก้ั

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการปฏิรูปการจัดการที่ดิน จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
วมสามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนดไว้ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคก็สามารถดําเนินการแก้ไขได้

ปัญหาและอุปสรรคในระดับพ้ืนท่ี ได้แก่ 
ปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอลในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ

ปัญหาการดําเนินงานตามกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (
การบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีจุดแข็งและแสดงออก

ปัญหาเก่ียวกับการรับจํานําข้าวเปลือก 

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการท่ีได้รับยกเว้น
. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้กิจการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เฉพาะการจัดสวัสดิการ

จากเงินกองกลางให้ข้าราชการตํารวจและลูกจ้างกู้ยืมหรือการสงเคราะห์ด้านท่ีอยู่อาศัยตามระเบียบท่ีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
กําหนดเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได ้

ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กระทรวงการคลังสํารวจกิจการของส่วนราชการต่างๆ ท่ีดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเข้าข่าย

เฉพาะ รวมท้ังศึกษาถึงผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ และเพ่ือให้การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับมีความครอบคลุม
ครบถ้วนและมีผลใช้บังคับในคราวเดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.

2012) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ป

Annual Inspection Report : Fiscal Year 2012) ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการภายใต้ประเด็นนโยบายสําคัญ 

การตรวจราชการเพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ด้านปัญหายาเสพติด จากการตรวจติดตามพบว่า การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของทุกหน่วยงาน โดยการสร้างกลไกการบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่
สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังไม่อาจสกัดก้ั

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการปฏิรูปการจัดการที่ดิน จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
วมสามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนดไว้ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคก็สามารถดําเนินการแก้ไขได ้

ปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอลในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ

(SML) 
การบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีจุดแข็งและแสดงออก

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง) 

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการท่ีได้รับยกเว้น
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้กิจการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เฉพาะการจัดสวัสดิการ
ลูกจ้างกู้ยืมหรือการสงเคราะห์ด้านท่ีอยู่อาศัยตามระเบียบท่ีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กระทรวงการคลังสํารวจกิจการของส่วนราชการต่างๆ ท่ีดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเข้าข่าย

เฉพาะ รวมท้ังศึกษาถึงผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ และเพ่ือให้การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับมีความครอบคลุม

ศ. ๒๕๕๕ (Annual Inspection 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการภายใต้ประเด็นนโยบายสําคัญ (การบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

ด้านปัญหายาเสพติด จากการตรวจติดตามพบว่า การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
กลไกการบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่
สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังไม่อาจสกัดก้ันให้ทุเลาหรือหมดสิ้นไปจาก



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

สังคมไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจํานวนมากท่ียังต้องเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้รอดพ้น
จากภัยยาเสพติด โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
    ๑.๑.๒ ด้านการจัดการท่ีดินทํากิน จากการตร
และคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการท่ีดินทํากิน เน้นการตรวจติดตามโครงการท่ีช่วยในการจัดระบบการจัดการท่ีดินทํากินให้มีประสิทธิภาพ
ยังคงพบความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ และการจัดการกระจายสิทธ์ิท่ีดินท่ียังไม่ท่ัวถึง รัฐบา
ท่ีดินทํากินของหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบให้เข้มข้นมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป
    ๑.๑.๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จากการตรวจติดตามการดําเนินการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนยังประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดท้ังด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เยาวชนขาดจิตสํานึกท่ีเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย ทุกหน่วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรให้ความสําคัญกับก
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสมอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล
ให้มากข้ึนในทุกช่วงอายุเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้อยู่ในระดับแถวหน้าข
   ๑.๒ นโยบายการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑.๒.๑ ด้านการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม จากการตรวจติดตามโครงการของกระทรวง
(Function) และโครงการของจังหวัด/
กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมท้ังการตรวจติดตามโครงการเก่ียวกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ พบว่า มีหลายปัญหาควรได้รับการแก้ไข
จากราชการในส่วนกลาง และในระดับนโยบาย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเก่ียวข้องจึงได้ร่
พิจารณาข้อเสนอแนะระดับนโยบายเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลสาธารณะ ระบบเตือนภัย และเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน 
ระบบการจัดการและการเข้าถึงองค์ความรู้สาธารณะ โดยการสร้างระบบกลไกการป้องกันในพ้ืนท่ีเสี่ยงและพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติซ้ําซาก 
และจัดทําแผนเตรียมการป้องกันภยัพิบัติทุกประเภท การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการฝึกซ้อม
แผนบรรเทาสาธารณภัย และการสร้างจิตสํานึกและความยั่งยืน เพ่ือช่วยผลักดันให้แผนงาน
อันจะส่งผลให้มูลค่าความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินลดลง
    ๑.๒.๒ ด้านการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จากการตรวจติดตามโครงการด้านการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติพบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่สามารถจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการได้ครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๓ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการตรวจ
ของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทย และมิติการพัฒนาการท่องเท่ียว 
จัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ครบถ้วน ส่งผลให้โครงการบรรลุเป้าหมายท้ังในระดับผล
และผลลัพธ์ สําหรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีในมิติของการพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและการสร้างจิตวิญญาณความเป็นไทย การสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งของชุมชน และในมิติของการ
พัฒนาการท่องเท่ียว (มิติวัฒนธรรม) 
   ๑.๔ นโยบายการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ได้มีการตรวจติดตามโครงการเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
และให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการสร้างมูลค่า
การผลิตและความรับผิดชอบต่อคุณภา
   ๑.๕ การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการตรวจติดตามพบว่า ทุกหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีการน้อมนําพระราชดํารัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดเป็น
ผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แต่ท้ังนี้พบปัญหาท่ียังต้องได้รับกา
ถูกต้องตรงกัน 
  ๒. ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการการตรวจราชการกรณีปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 
Area) ของผู้ตรวจราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเรื่อง การติดตาม การให้ความช่วยเห
จากสถานการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และท่ีปรึกษาโครงการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีปัญหาด้านการบริหารจัดการโครงการท่ีส่งผลให้การป้องกันปัญหาอุทกภัยไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
และการไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารจัดการโครงการท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีดําเนินการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สังคมไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจํานวนมากท่ียังต้องเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้รอดพ้น
จากภัยยาเสพติด โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน 

ด้านการจัดการท่ีดินทํากิน จากการตรวจติดตามโครงการภายใต้ประเด็นสําคัญการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการท่ีดินทํากิน เน้นการตรวจติดตามโครงการท่ีช่วยในการจัดระบบการจัดการท่ีดินทํากินให้มีประสิทธิภาพ
ยังคงพบความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ และการจัดการกระจายสิทธ์ิท่ีดินท่ียังไม่ท่ัวถึง รัฐบาลควรเร่งรัดการดําเนินการจัดการ
ท่ีดินทํากินของหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบให้เข้มข้นมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จากการตรวจติดตามการดําเนินการด้านการพัฒนา
ของเด็กและเยาวชนยังประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดท้ังด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การป้องกัน

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เยาวชนขาดจิตสํานึกท่ีเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย ทุกหน่วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรให้ความสําคัญกับการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งใน 
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสมอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล
ให้มากข้ึนในทุกช่วงอายุเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้อยู่ในระดับแถวหน้าของเอเชียต่อไป

นโยบายการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม จากการตรวจติดตามโครงการของกระทรวง

/กลุ่มจังหวัด (Area) เก่ียวกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติท่ีมีคว
กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมท้ังการตรวจติดตามโครงการเก่ียวกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ พบว่า มีหลายปัญหาควรได้รับการแก้ไข
จากราชการในส่วนกลาง และในระดับนโยบาย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเก่ียวข้องจึงได้ร่
พิจารณาข้อเสนอแนะระดับนโยบายเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลสาธารณะ ระบบเตือนภัย และเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน 
ระบบการจัดการและการเข้าถึงองค์ความรู้สาธารณะ โดยการสร้างระบบกลไกการป้องกันในพ้ืนท่ีเสี่ยงและพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติซ้ําซาก 

ยพิบัติทุกประเภท การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการฝึกซ้อม
แผนบรรเทาสาธารณภัย และการสร้างจิตสํานึกและความยั่งยืน เพ่ือช่วยผลักดันให้แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อันจะส่งผลให้มูลค่าความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินลดลง 

ด้านการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จากการตรวจติดตามโครงการด้านการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติพบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่สามารถจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการได้ครบถ้วน

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการตรวจติดตามในมิติด้านการพัฒนาศักยภาพและต่อยอด
ของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทย และมิติการพัฒนาการท่องเท่ียว (มิติวัฒนธรรม) พบว่า หน่วยงานระดับพ้ืนท่ีสามารถ
จัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ครบถ้วน ส่งผลให้โครงการบรรลุเป้าหมายท้ังในระดับผล
และผลลัพธ์ สําหรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีในมิติของการพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและการสร้างจิตวิญญาณความเป็นไทย การสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งของชุมชน และในมิติของการ

 
นโยบายการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ได้มีการตรวจติดตามโครงการเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร

และให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการสร้างมูลค่า/คุณค่าสินค้าท่ีได้มาตรฐาน การมีตลาดรองรับท่ีเพียงพอ และการสร้างมาตรฐาน
การผลิตและความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า 

การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการตรวจติดตามพบว่า ทุกหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีการน้อมนําพระราชดํารัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดเป็น
ผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แต่ท้ังนี้พบปัญหาท่ียังต้องได้รับการแก้ไขในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ความเข้าใจท่ี

ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการการตรวจราชการกรณีปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 
ของผู้ตรวจราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเรื่อง การติดตาม การให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ

๒๕๕๔ จากการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลโครงการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และท่ีปรึกษาโครงการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได้แก่
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีปัญหาด้านการบริหารจัดการโครงการท่ีส่งผลให้การป้องกันปัญหาอุทกภัยไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
และการไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารจัดการโครงการท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีดําเนินการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

สังคมไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจํานวนมากท่ียังต้องเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้รอดพ้น

วจติดตามโครงการภายใต้ประเด็นสําคัญการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการท่ีดินทํากิน เน้นการตรวจติดตามโครงการท่ีช่วยในการจัดระบบการจัดการท่ีดินทํากินให้มีประสิทธิภาพ 

ลควรเร่งรัดการดําเนินการจัดการ
ท่ีดินทํากินของหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบให้เข้มข้นมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จากการตรวจติดตามการดําเนินการด้านการพัฒนา
ของเด็กและเยาวชนยังประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดท้ังด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การป้องกัน

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เยาวชนขาดจิตสํานึกท่ีเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
ารสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งใน ๓ ด้าน คือ 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสมอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล
องเอเชียต่อไป 

ด้านการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม จากการตรวจติดตามโครงการของกระทรวง/กรม 
เก่ียวกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติท่ีมีความเช่ือมร้อยกันตั้งแต่ต้นน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมท้ังการตรวจติดตามโครงการเก่ียวกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ พบว่า มีหลายปัญหาควรได้รับการแก้ไข
จากราชการในส่วนกลาง และในระดับนโยบาย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเก่ียวข้องจึงได้ร่วมกัน
พิจารณาข้อเสนอแนะระดับนโยบายเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลสาธารณะ ระบบเตือนภัย และเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน 
ระบบการจัดการและการเข้าถึงองค์ความรู้สาธารณะ โดยการสร้างระบบกลไกการป้องกันในพ้ืนท่ีเสี่ยงและพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติซ้ําซาก 

ยพิบัติทุกประเภท การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการฝึกซ้อม
โครงการที่เกี่ยวข้องเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ด้านการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จากการตรวจติดตามโครงการด้านการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติพบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่สามารถจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการได้ครบถ้วน

ติดตามในมิติด้านการพัฒนาศักยภาพและต่อยอด
พบว่า หน่วยงานระดับพ้ืนท่ีสามารถ

จัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ครบถ้วน ส่งผลให้โครงการบรรลุเป้าหมายท้ังในระดับผลผลิต 
และผลลัพธ์ สําหรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีในมิติของการพัฒนา 
ต่อยอดอุตสาหกรรมและการสร้างจิตวิญญาณความเป็นไทย การสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งของชุมชน และในมิติของการ

นโยบายการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ได้มีการตรวจติดตามโครงการเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
คุณค่าสินค้าท่ีได้มาตรฐาน การมีตลาดรองรับท่ีเพียงพอ และการสร้างมาตรฐาน

การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการตรวจติดตามพบว่า ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีการน้อมนําพระราชดํารัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดเป็น

รแก้ไขในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ความเข้าใจท่ี

ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการการตรวจราชการกรณีปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี (Specific 
ลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ

จากการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลโครงการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได้แก่ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีปัญหาด้านการบริหารจัดการโครงการท่ีส่งผลให้การป้องกันปัญหาอุทกภัยไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
และการไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารจัดการโครงการท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีดําเนินการ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยร่างกฎกระทรวงฯ สํานักงานคณะกรร
มีสาระสําคัญ ดังนี ้
  ๑. ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ
  ๒. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๓. กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงาน ปปง
และตรวจสอบ กองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี 
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานดังกล่าว
  ๔. กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในสํานักงาน ปปง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนท่ีย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประเด็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี 
รับผิดชอบดําเนินการและติดตามการดําเนินการตามข้อร้องเรี
การดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี ้
  ๑. กรณีข้อร้องเรียนติดตามเงินชดเชยพิเศษกลุ่มเกษตรกรผู้ท่ีปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ให้กระทรวง
พลังงานเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ี
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วต่อไป
  ๒. กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาราคาลําไยอบแห้งตกต่ํา ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเจ้าภาพหลักรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการพิจารณาและประสานงานเพื่อเร่งรัด
การดําเนินการท่ีเก่ียวข้องด้วย เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้หน่วยงานของรั
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

คม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยร่างกฎกระทรวงฯ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ
กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงาน ปปง. ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองกํากับ

และตรวจสอบ กองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ กองคดี ๓ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานดังกล่าว

กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในสํานักงาน ปปง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

มกราคม ๒๕๕๖  
การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนท่ีย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

รับทราบประเด็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม 
รับผิดชอบดําเนินการและติดตามการดําเนินการตามข้อร้องเรยีนต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมาย

กรณีข้อร้องเรียนติดตามเงินชดเชยพิเศษกลุ่มเกษตรกรผู้ท่ีปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ให้กระทรวง
เป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล

ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วต่อไป 
กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาราคาลําไยอบแห้งตกต่ํา ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นเจ้าภาพหลักรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการพิจารณาและประสานงานเพื่อเร่งรัด
การดําเนินการท่ีเก่ียวข้องด้วย เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 

มกราคม ๒๕๕๖  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย

๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพ่ือให้หน่วยงานของรฐันํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
มการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 

ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 

ระกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองกํากับ
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร ์

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานดังกล่าว 
กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในสํานักงาน ปปง. ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

รับทราบประเด็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นหนังสือกราบเรียน
มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยงาน

ยนต่อไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมาย

กรณีข้อร้องเรียนติดตามเงินชดเชยพิเศษกลุ่มเกษตรกรผู้ท่ีปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ให้กระทรวง
ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอล จังหวัดตาก) 

กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาราคาลําไยอบแห้งตกต่ํา ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กําหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา

ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการพิจารณาและประสานงานเพื่อเร่งรัด

และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย

เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดประเด็น
๒๕๕๗ ให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกับ

และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ฐนํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอ

ต่อไป ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยุ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
และความเท่าเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทค
การวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
และรายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
  ๒. รับทราบข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ
และหน่วยงานอ่ืน ส่งคําขอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ รวม 
ซึ่งสํานักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดทําข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ จํานวน 
เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ใช้ปร
โดยข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จํานวน 
จํานวน ๔๑๕,๔๔๐.๙ ล้านบาท 
  ๓. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
เร่ือง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การปฏิบัติราชการแทนกันของรองนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแท
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันท่ี 
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้แล้ว ยังให้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตํา
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอการมอบนโยบายการขับเคลื่
รวมท้ังช้ีแจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ปลัดกระทรวงเพ่ือนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งท่ี 
เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายสําคัญของรัฐบาล ให้แล้วเสร็จภายใน 
เพ่ือนําเสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสํานักงบประมาณภายในวันท่ี 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
  ๒. กรณีเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวข้องและต้องมีการบูรณาการการดําเนินการของหลายหน่วยงานร่วมกัน เช่น เรื่องการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นต้น ให้มีการจัดตั้งคณะทํางานข้ึนเพ่ือร่วมกันพิจารณาดําเนินการก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
รวม ๘ คณะ ได้แก่ 
   ๒.๑ คณะท่ี ๑ คณะทํางานด้านการค้าชายแดนและความมั่นคง มีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก
จัดประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร
   ๒.๒ คณะท่ี ๒ คณะทํางานด้านการท่องเท่ียวและบริการ วัฒนธรรม สินค้าท้องถ่ิน 
และสุขภาพ มีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลัก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยุ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
และความเท่าเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทค
การวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

รับทราบข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
งคําขอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ รวม ๒๗ กระทรวง/หน่วยงาน เป็นเงินท้ังสิ้น 

ซึ่งสํานักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดทําข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ จํานวน 
เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ใช้ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
โดยข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๑๔๘,๘๑๐.๑ ล้านบาท ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มกราคม ๒๕๕๖  
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การปฏิบัติราชการแทนกันของรองนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นอกเหนือจากกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่ง
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้แล้ว ยังให้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งด้วย

มกราคม ๒๕๕๖  
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๘ มกราคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอการมอบนโยบายการขับเคลื่

รวมท้ังช้ีแจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวงเพ่ือนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งท่ี 

ณ กระทรวงการต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี ้
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายสําคัญของรัฐบาล ให้แล้วเสร็จภายใน 
รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสํานักงบประมาณภายในวันท่ี 

กรณีเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวข้องและต้องมีการบูรณาการการดําเนินการของหลายหน่วยงานร่วมกัน เช่น เรื่องการจัดตั้ง
ห้มีการจัดตั้งคณะทํางานข้ึนเพ่ือร่วมกันพิจารณาดําเนินการก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

คณะทํางานด้านการค้าชายแดนและความมั่นคง มีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก
กรมศุลกากร) กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

คณะทํางานด้านการท่องเท่ียวและบริการ วัฒนธรรม สินค้าท้องถ่ิน 
และสุขภาพ มีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลัก 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต 
และความเท่าเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๒๕๕๗ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
งาน เป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๐๕๓,๒๔๘.๙ ล้านบาท 

ซึ่งสํานักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดทําข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ จํานวน ๕๖๔,๒๕๑ ล้านบาท 
ะกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ล้านบาท ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การปฏิบัติราชการแทนกันของรองนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๖๗/๒๕๕๕ 
นนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

นอกเหนือจากกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่ง
แหน่งรองนายกรัฐมนตรีตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งด้วย 

มกราคม ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 

ให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวงเพ่ือนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายสําคัญของรัฐบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ 

รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสํานักงบประมาณภายในวันท่ี 

กรณีเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวข้องและต้องมีการบูรณาการการดําเนินการของหลายหน่วยงานร่วมกัน เช่น เรื่องการจัดตั้ง
ห้มีการจัดตั้งคณะทํางานข้ึนเพ่ือร่วมกันพิจารณาดําเนินการก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

คณะทํางานด้านการค้าชายแดนและความมั่นคง มีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก 
งประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

คณะทํางานด้านการท่องเท่ียวและบริการ วัฒนธรรม สินค้าท้องถ่ิน (OTOP) กิจการสปา (spa) 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

   ๒.๓ คณะท่ี ๓ คณะทํางานด้านการแพทย์ช้ันสูง 
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๔ คณะท่ี ๔ คณะ
และสิ่งแวดล้อม มีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม
   ๒.๕ คณะท่ี ๕ คณะทํางานด้านการปฏิรูปการศึกษา แรงงานและอาชีวศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
   ๒.๖ คณะท่ี ๖ คณะทํางานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อม
สังคม และการเมือง มีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
   ๒.๗ คณะท่ี ๗ คณะทํางานด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการท้ังท่ีเป็น
องค์ความรู้ในประเทศและของต่างประเทศ มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ
ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   ๒.๘ คณะท่ี ๘ คณะทํางานกําหนดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจแก่นักลงทุน 
ให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย และให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
  ๓. ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่องจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
(scope) ในเรื่องท่ีรับผิดชอบดังกล่าว โด
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในวันท่ี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ
ในรายงานประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี ้
   ๑.๑ ส่วนท่ี ๑ ภาพรวม ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานภาพ
ของระบบราชการไทย หน่วยงานภาครัฐในกํา
ตลอดจนได้นําเสนอผลการประเมินภาพรวมซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ
โดยองค์กรอิสระในระดับนานาชาต ิ
   ๑.๒ ส่วนท่ี ๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชก
ต่างๆ ของ ก.พ.ร. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกํากั
   ๑.๓ ส่วนที่ ๓ การดําเนินงานของสํานักงาน ก
ตามแผนยุทธศาสตร์ และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก
เป็นพิเศษเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้
  ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
ปรับปรุงรายงานในส่วนของขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ โดยให้เห็นถึง
ข้อเท็จจริงในการปรับตัวท่ีดีข้ึนของดัชนีของประเทศไทย ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น ประเทศโคลัมเบีย 
เอลซาลวาดอร์ กรีซ มอร็อคโค และเปรู เป็นต้น ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

คณะทํางานด้านการแพทย์ช้ันสูง (Medical Hub) มีกระทรวงสาธ

คณะทํางานด้านความมั่นคงทางพลังงานและพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสิ่งแวดล้อม มีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะทํางานด้านการปฏิรูปการศึกษา แรงงานและอาชีวศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน

คณะทํางานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อม
สังคม และการเมือง มีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

คณะทํางานด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการท้ังท่ีเป็น
องค์ความรู้ในประเทศและของต่างประเทศ มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ

และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะทํางานกําหนดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจแก่นักลงทุน (

ให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย และให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังส่งเสริม
มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม 

ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่องจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
ในเรื่องท่ีรับผิดชอบดังกล่าว โดยให้คํานึงถึงการท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย และส่งให้สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน ก
 

ภาพรวม ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานภาพ
ของระบบราชการไทย หน่วยงานภาครัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร อัตรากําลัง และงบประมาณแผ่นดินท่ีรัฐสภาจัดสรรในรอบปี พ
ตลอดจนได้นําเสนอผลการประเมินภาพรวมซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ

ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย ท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานและการใช้มาตรการ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกํากั
การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตามแผนยุทธศาสตร์ และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเสริมสรา้งสมรรถนะของสํานักงาน ก.พ.ร.  

ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณา
ปรับปรุงรายงานในส่วนของขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ โดยให้เห็นถึง

นของดัชนีของประเทศไทย ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น ประเทศโคลัมเบีย 
เอลซาลวาดอร์ กรีซ มอร็อคโค และเปรู เป็นต้น ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก

ทํางานด้านความมั่นคงทางพลังงานและพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Energy) 
และสิ่งแวดล้อม มีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม 

คณะทํางานด้านการปฏิรูปการศึกษา แรงงานและอาชีวศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน 

คณะทํางานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ําท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 

คณะทํางานด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการท้ังท่ีเป็น
องค์ความรู้ในประเทศและของต่างประเทศ มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก

(Incentive Scheme) เพื่อจูงใจ
รวมท้ังส่งเสริม SMEs ของไทยไปสู่อาเซียน 

ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่องจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
ยให้คํานึงถึงการท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย และส่งให้สํานักงาน

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยสาระ

ภาพรวม ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานภาพ
กับของฝ่ายบริหาร อัตรากําลัง และงบประมาณแผ่นดินท่ีรัฐสภาจัดสรรในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตลอดจนได้นําเสนอผลการประเมินภาพรวมซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ทําการประเมิน

ารไทย ท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานและการใช้มาตรการ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกํากับของฝ่ายบริหาร 
๒๕๕๔ ประกอบด้วย การดําเนินงาน

พ.ร. รวมท้ังกิจกรรมท่ีดําเนินการ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณา
ปรับปรุงรายงานในส่วนของขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ โดยให้เห็นถึง

นของดัชนีของประเทศไทย ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น ประเทศโคลัมเบีย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกา
 เร่ือง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี รวม 
และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี ้
   ๑.๑ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ
เพ่ิมเติมบทนิยาม การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้จ่ายเงินกองทุน อํานาจหน้าท่ี
กองทุน การจัดทําบัญชีและการส่งงบประมาณ เพ่ิมเติมการโอนกิจการ สิทธิ หนี้ และงบประมาณ 
   ๑.๒ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกระเบี
  ๒. ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับกรณีท่ีกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หมดความจําเป็นต้องดําเนินการตามวัตถุป
ควรดําเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทุนหมุนเวียน) สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพ่ือพิจารณายุบเลิกกองทุนฯ ให้เป็นไปตามตามนัยมาตรา 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ
ประสิทธิภาพนั้น นอกเหนือจากการมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีเอกภาพแล้ว กลไกนั้นจะต้องมีการบริหาร
จัดการท่ีเป็นมืออาชีพและคล่องตัว โดยให้ความสําคัญเร่
ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต รวมท้ังเร่งรัดการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวด้วย ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง ขออนุมัติงบกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานําโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ 
ระยะเวลา ๘ เดือน จํานวน ๑,๓๐๐ 
ปี ๒๕๕๕/๕๖ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ 
ระยะเวลา ๔ เดือน จํานวน ๖๕๐ จุด เป็นเงิน 
ของสํานักงบประมาณ 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และสํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ีย
ประจําจุดรับจํานําดังกล่าว ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ
เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเฉพาะในส่วนท่ีไม่เพียงพอ และให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจํา
จํานํากํากับดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรท่ีนําข้าวเปลือกและมันสําปะหลังมาเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ให้กระทรวง
พาณิชย์กําหนดระบบตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุด เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มท่ี และป้องกันการฮั้วระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจและเจ้าของโรงสี รวมท้ังประสานกับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดเกี่ยวกั
การตรวจวัดความช้ืน การช่ังน้ําหนัก เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มกราคม ๒๕๕๖  
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ
เพ่ิมเติมบทนิยาม การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้จ่ายเงินกองทุน อํานาจหน้าท่ี
กองทุน การจัดทําบัญชีและการส่งงบประมาณ เพ่ิมเติมการโอนกิจการ สิทธิ หนี้ และงบประมาณ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจ
มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ

ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับกรณีท่ีกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หมดความจําเป็นต้องดําเนินการตามวัตถุป
ควรดําเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพ่ือพิจารณายุบเลิกกองทุนฯ ให้เป็นไปตามตามนัยมาตรา 
วงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๓ และในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพนั้น นอกเหนือจากการมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีเอกภาพแล้ว กลไกนั้นจะต้องมีการบริหาร
จัดการท่ีเป็นมืออาชีพและคล่องตัว โดยให้ความสําคัญเร่งด่วนกับการออกแบบรูปแบบองค์กรท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต รวมท้ังเร่งรัดการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวด้วย ไปพิจารณา

มกราคม ๒๕๕๖  
พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา 

อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานําโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนตุล

๓๐๐ จุด เป็นเงิน ๑๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท และจุดรับจํานําโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 

จุด เป็นเงิน ๓๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๕๗,

ให้กระทรวงพาณิชย์และสํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
ประจําจุดรับจํานําดังกล่าว ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อน หากไม่สามารถเจียดจ่ายได้ เห็นควรสนับสนุน
เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเฉพาะในส่วนท่ีไม่เพียงพอ และให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจํา
จํานํากํากับดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรท่ีนําข้าวเปลือกและมันสําปะหลังมาเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ให้กระทรวง

ระบบตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุด เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ะป้องกันการฮั้วระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจและเจ้าของโรงสี รวมท้ังประสานกับสํานักงานตํารวจ

ประเมินผลการดําเนินงาน ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดอย่างเป็นระบบ
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดเกี่ยวกับการรับจํานํา โดยเน้นด้านการตรวจสอบการทุจริต เช่น 
การช่ังน้ําหนัก เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
๒๕๕๔ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไข
เพ่ิมเติมบทนิยาม การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้จ่ายเงินกองทุน อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน การจัดทําบัญชีและการส่งงบประมาณ เพ่ิมเติมการโอนกิจการ สิทธิ หนี้ และงบประมาณ  

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจ
ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับกรณีท่ีกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หมดความจําเป็นต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแล้ว 
ควรดําเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หน่วยงานรับผิดชอบ

สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพ่ือพิจารณายุบเลิกกองทุนฯ ให้เป็นไปตามตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัต ิ
และในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพนั้น นอกเหนือจากการมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีเอกภาพแล้ว กลไกนั้นจะต้องมีการบริหาร
งด่วนกับการออกแบบรูปแบบองค์กรท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถมีประสิทธิภาพ

ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต รวมท้ังเร่งรัดการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวด้วย ไปพิจารณา

อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานําโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ 
บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖ 

บาท และจุดรับจํานําโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖ 

,๘๒๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็น

ให้กระทรวงพาณิชย์และสํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร 
วกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ก่อน หากไม่สามารถเจียดจ่ายได้ เห็นควรสนับสนุน
เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเฉพาะในส่วนท่ีไม่เพียงพอ และให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดรับ
จํานํากํากับดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรท่ีนําข้าวเปลือกและมันสําปะหลังมาเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ให้กระทรวง

ระบบตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุด เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ะป้องกันการฮั้วระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจและเจ้าของโรงสี รวมท้ังประสานกับสํานักงานตํารวจ

ประเมินผลการดําเนินงาน ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําจุดอย่างเป็นระบบ
บการรับจํานํา โดยเน้นด้านการตรวจสอบการทุจริต เช่น 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประ
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขท่ีเอกสาร 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โครงสร้างใหม่ และอัตรากําลัง โดยให้สํานักงาน ปปง
สํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
เร่ือง การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบในหลักการตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งจะมีเอกสารประก
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมาก สามารถนํามาใช้ทดแทนการนําเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือให้เกิด
การประหยัด ลดการใช้กระดาษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน จึงสมควรให้สํา
เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป
  ๒. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดําเนินการกําหนดรูปแบบและประเภทของเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีจะต้องจัดส่งให้สํานัก
 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) 
 ทหารอากาศ ฉบับท่ี .. 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี 
หรือวัตถุเทียมหนังสีเทา ๒ สาย กว้างสายละ 
ส่วนสายกระบี่ของนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําเงินดํา 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีแ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระ
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ดังนี ้
  ๑. กําหนดให้ “กุญแจมือและกุญแจเท้า
  ๒. กําหนดให้กรมราชทัณฑ์สามารถกําหนดรูปแบบหรือลักษณะของเครื่องพันธนาการประเภท
ท่ีจะนําไปใช้แก่ผู้ต้องขัง 
  ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมการใช้เครื่องพันธนาการประเภท 
กรณท่ีีต้องนําตัวคนต้องขังหรือคนฝากออกไปนอกเรือนจํา
 
 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากท
  มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
  เป็นธรรม 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

มกราคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงิน
อมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขท่ีเอกสาร ๑๐๐๘๑๓๗๐ จํานวน ๕๔,๔๖๖,๔๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โครงสร้างใหม่ และอัตรากําลัง โดยให้สํานักงาน ปปง. ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

มกราคม ๒๕๕๖  
การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบในหลักการตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร
คณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งจะมีเอกสารประกอบระเบียบการประชุมในเรื่องต่างๆ ท่ีหน่วยงานเสนอมาเป็นจํานวนมาก ประกอบกับ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมาก สามารถนํามาใช้ทดแทนการนําเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือให้เกิด
การประหยัด ลดการใช้กระดาษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน จึงสมควรให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปดําเนินการ
เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดําเนินการกําหนดรูปแบบและประเภทของเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีจะต้องจัดส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

กฎหมายและการยุติธรรม 
มกราคม ๒๕๕๖  
. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบทหาร พุทธศักราช 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี .. มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรใช้สายกระบี่ทําด้วยหนัง

กว้างสายละ ๑.๕ เซนติเมตร ด้านนอกคาดกลางตามยาวด้วยแถบไหมทอง กว้าง 
ส่วนสายกระบี่ของนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําเงินดํา ๒ สาย กว้างสายละ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีและสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได ้

มกราคม ๒๕๕๖  
..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

นตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป

ได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๕๘ 

กุญแจมือและกุญแจเท้า” เป็นเครื่องพันธนาการเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประเภทท่ีจะนําไปใช้แก่ผู้ต้องขัง
กําหนดให้กรมราชทัณฑ์สามารถกําหนดรูปแบบหรือลักษณะของเครื่องพันธนาการประเภท

แก้ไขเพ่ิมเติมการใช้เครื่องพันธนาการประเภท “กุญแจมือและกุญแจเท้า” สําหรับพันธนาการผู้ต้อ
ท่ีต้องนําตัวคนต้องขังหรือคนฝากออกไปนอกเรือนจํา 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากท
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

จําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สํานักงาน ปปง.) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงิน  
บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  
ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ

นายวราเทพ รัตนากร) เสนอว่า ในการประชุม
อบระเบียบการประชุมในเรื่องต่างๆ ท่ีหน่วยงานเสนอมาเป็นจํานวนมาก ประกอบกับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมาก สามารถนํามาใช้ทดแทนการนําเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือให้เกิด
นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปดําเนินการ

ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดําเนินการกําหนดรูปแบบและประเภทของเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเคร่ืองแบบ

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรใช้สายกระบี่ทําด้วยหนัง

เซนติเมตร ด้านนอกคาดกลางตามยาวด้วยแถบไหมทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร 
สาย กว้างสายละ ๑.๕ เซนติเมตร 

ละสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่ง

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

เป็นเครื่องพันธนาการเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประเภทท่ีจะนําไปใช้แก่ผู้ต้องขัง 
กําหนดให้กรมราชทัณฑ์สามารถกําหนดรูปแบบหรือลักษณะของเครื่องพันธนาการประเภท “กุญแจมือและกุญแจเท้า” 

สําหรับพันธนาการผู้ต้องขังและใน

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร 
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วงวันท่ี ๑ มกราคม –
คณะรัฐมนตรีรวมท้ังสิ้น ๒๐๖ เรื่อง 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี
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๘ ม.ค

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

– ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  ไดมี้การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม 
เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนมกราคม ๒๕๕๖

ค. ๕๖ ๑๕ ม.ค. ๕๖ ๒๑ ม.ค. ๕๖ ๒๙ ม

๖๑
๕๓

๔๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

คณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติ

๒๕๕๖ 

 

ม.ค. ๕๖

๕๐



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตาม
 ในช่วงวันท่ี ๑ มกราคม 
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพ่ือพิจารณา ๗๗ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
และวาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระกา
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วาระเพ่ือทราบ 
๑๐๗ เร่ือง 
(๕๑.๙๔ %) 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
 – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตาม

คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังสิ้น ๒๐๖ เรื่อง แบ่งเป็น
เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๐๗ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๕ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร

จารณา ๓ เรื่อง 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม

�, 3

�, 77

�, 5


, 11


�, 3

วาระเพ่ือพิจารณา
 

��������	�
 �� ������ 

วาระอื่น ๆ 
 

วาระประธานแจ้ง

วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา 
๓ เร่ือง (๑

วาระสภาผู้แทนราษฎร 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

ประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามประเภทวาระการประชุม
แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๓ เรื่อง 
วาระสภาผู้แทนราษฎร ๑๑ เรื่อง 

รประชุม 

 

เพ่ือพิจารณา ๗๗ เร่ือง (๓๗.๓๘%) 

อื่น ๆ  ๕ เร่ือง (๒.๔๓%) 

ประธานแจ้ง ๓ เร่ือง (๑.๔๖%) 

สําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา  
๑.๔๖%) 

สภาผู้แทนราษฎร ๑๑ เร่ือง (๕.๓๓%) 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเ
 วาระเพื่อพิจารณา ๗๗ 
 วาระเพื่อทราบ   ๑๐๗
 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

จํานวนเร่ือง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  

มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
เป็น วาระปกตแิละวาระจร สรุปไดด้ังนี้  

๗๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๑ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง  
๑๐๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๘๗ เรื่อง วาระจร ๒๐ เรื่อง

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบ

๗๑
๘๗

๖
๒๐

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๘๔ เรื ่อง 

 
เรื่อง 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ  

 

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

๑
๓

๗
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๓
๒

๖
๒
๑

๑๒
๑
๒
๓

๑
๓
๔

๑๔
๘

๑
๗

๔
๕

๑๓
๘

๑
๑๐

๕
๑๓

๐ ๑๐

อก.
อส.
สสป.
ปปช.
ปปง.
กบอ.
กร.
สช.
สว.
สผ.
ลต.
สธ.
ศย.
ศป.
ศธ.
วช.
วธ.
วท.
รล.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พม.
พน.
ทส.
ทก.
คค.
กษ.
กก.
กต.
กห.
กค.
นร.

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
คณะรัฐมนตรชี่วงวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ

เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๔ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม 

แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๐๖ เรื่อง ดังนี ้

ฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

จํานวนเร่ือง 

๕๙

๖๐ ๗๐



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 
จํานวน ๘๓ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคล้องกับ

 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๖๗ เรื่อง
๘๑.๐๗%

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๒๓ เรื่อง 
๕๙.๗๑% 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๑๒๓ เรื ่อง และเรื ่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

รวมท้ังสิ้น  ๒๐๖ เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๐๖ เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
การได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 

เรื่องกฎหมาย
๓๙ เรื่อง
๑๘.๙๓%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เร่ือง… 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๘๓ เรื่อง 
๔๐.๒๙% 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

  

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก

 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑๕

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑๒

๓๙

จํานวนเร่ือง 

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

(๑)  

จํานวนเร่ือง 

(๑)   (๒)   

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

ดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
 

 

 

 

 
 
 
 

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้

แสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก
 

 

๒

๓๕

๑๑
๕

๐

๒๖

๓๐

๔

๒๖

๑๒

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก (๒)  นโยบายความมั่นคงของรัฐ
 (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

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

รวมท้ังสิ้น  ๑๒๓  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๑๒๓  เรื่อง 

 (๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)  

(๓)   (๔)   (๕)   (๖)   ด้าน 

(๑
(๒
(๓
(๔
(๕
(๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี ้

แสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 

๒๙

นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

นโยบาย )   (๘)   

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



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ 
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๘ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๒ เรื่อง
๑๑.๑๑%

ภาคใต้
๑ เรื่อง
๕.๕๖%

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ี

 

นภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ
 

กทม. และปริมณฑล
๑ 
๕.๕๖

ภาคเหนือ
๗ เรื่อง
๓๘.๘๙%

ตะวันออก
๓ เรื่อง
๑๖.๖๖%

รวมท้ังสิ้น  ๑๘  เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการใน

นภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ 

 

และปริมณฑล
๑ เรื่อง
๕๖%

ภาคกลาง
๔ เรื่อง
๒๒.๒๒%



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรี
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีจํานวนท้ังสิ้น 
 

  
 ท้ังนี้ ในช่วงวันท่ี ๑ มกราคม
ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย 
- คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย
- คณะกรรมการระดับสูง ไทย 
- คณะกรรมการระดับสูง ไทย 
- คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย
- คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ิน ไทย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕
๕

๒๒
๑๘

๕๑

๐

๒๐

๔๐

๖๐

นร. กก. กห. กค. กต. กษ

จํานวนเรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันท่ี ๑๖ 

มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๔๗ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้

มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน 

คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (กห.) 

รมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย (กห.) 
คณะกรรมการระดับสูง ไทย – อินโดนีเซีย (กห.) 
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – พม่า (กห.) 
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ิน ไทย – พม่า (กห.) 

๑๕ ๙ ๕
๑๐ ๗ ๘

๒๒

๑
๑๐ ๗ ๕ ๕

๑๕

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

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี               
งานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี ้

 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๖ คณะ 

กัมพูชา (กห.) 

๑๕
๙

๒ ๑ ๔ ๑

อก. พศ. ตช. วช. อส.
หน่วยงาน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕
 

 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การ
  ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี 
ท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 

ลําดับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 

๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ

๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

๕. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัตกิารประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อม
ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี 
ในท้องที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ

๗. ร่างพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 

๘. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช พ

๙. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 

 ๑๐.๒ ร่างพระราชบั

  ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ร่างพระราชบัญญัตทิี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑

ท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

ช่ือเรื่อง 

ระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัตกิารประกอบ
. .... 

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อม
แหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์    

ในท้องที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร เปน็
มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบญัญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอน

จะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕
ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน 

ร่างพระราชบัญญัตทิี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ 

รวม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีเรื่อง

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๒๖๑๖/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] 

๒๖๑๒/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] 

๒๖๐๙/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] 

๒๖๐๔/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] 

๒๕๘๐/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖] 

๒๒๑๐/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] 

๒๐๕๒/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖] 

๑๕๑๕/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] 

๑๕๑๒/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖] 

๑๐๖๐/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖] 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั ้น 
ยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ 

๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่
จําแนกตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 

ฉบับ 

๑๘ 

๑๘ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประก
 

 เรื่องท่ีเป็นพระราชกําหนด 
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวม 

 

 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มกราคม

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี ้

ประเภทกฎหมาย 
พระราชกําหนด พระราชบัญญัต ิ พระราชกฤษฎีกา 

 ๑  

 ๑  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ  ๑  

 ๑  

 ๑  

 ๑  

๑   

  ๑ 

   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

   

   

   

  ๑ 

  ๑ 

   

๑ ๖ ๓ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ ซึ่งได้
 มีจํานวน ๓๕ ฉบับ จําแนก

กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 

๒  ๑ 

๑   

๑   

   

   

   

๔ ๑  

   

๒   

๒   

๒ ๔  

๓   

๑   

   

   

๑   

๑๙ ๕ ๑ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                ( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

ตารางอักษรยอ 
 

กระทรวง ไมสังกัดกระทรวง/หนวยงานอิสระ 

อักษรยอ ชื่อเต็ม อักษรยอ ชื่อเต็ม 

นร. สาํนักนายกรฐัมนตร ี
กร. (กปร.) 

  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง 
  มาจากพระราชดาํร ิกห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง กบอ. คณะกรรมการบรหิารจดัการนํ้าและอุทกภัย 

กต. กระทรวงการตางประเทศ ปปง. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กก. กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา ปปช. สาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย รล. ราชเลขาธิการ 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ลต. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คค. กระทรวงคมนาคม วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศป. สาํนักงานศาลปกครอง 

ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศย. สํานักงานศาลยุตธิรรม 

พน. กระทรวงพลังงาน สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

พณ. กระทรวงพาณชิย สช. สํานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ

มท. กระทรวงมหาดไทย สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ยธ. กระทรวงยุตธิรรม สสป. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

รง. กระทรวงแรงงาน อส.  สํานักงานอัยการสูงสุด 

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม   

วท. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

ศธ. กระทรวงศึกษาธกิาร   

สธ. กระทรวงสาธารณสขุ   

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม   

      

      

      

      

      

  
  

      

 



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 

 
คณะทํางาน 

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

 
 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


