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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก  

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 

 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ” 

 

ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ รวม ๒ ฉบับ  

๑๒๐๒๙/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๑ 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  

๑๓๓๔๙/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๑ 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดําเนิน
โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของประเทศไทย  

๑๓๗๑๕/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๒ 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  นํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ
และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๖   

๑๑๗๑๔/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๓ 

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ
และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๖  

๑๓๓๗๕/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๔ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)       
 
 

๑๓๐๗๖/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๕ 

สารบญั 
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 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้
ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ถูกนํ้าท่วมของผู้ประสบภัย
นํ้าท่วม)  

๑๓๖๖๒/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๕ 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 

 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมและ
  ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต
  สินค้าในท้องถ่ิน 

 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 

 

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ) ๑๒๐๕๑/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๗ 

    ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
  ป้องกันประเทศ 

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖)  ๑๑๕๗๙/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๗ 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 
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๓. นโยบายเศรษฐกิจ  

รายงานผลการประชุมเก่ียวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย  ๑๒๒๔๓/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๙ 
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖  และแนวโน้มปี ๒๕๕๖      ๑๓๒๕๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๙ 
กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี  ๒๕๕๖  ๑๓๗๒๙/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๑๐ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะที่สอง ที่ครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๖  

๑๑๖๑๖/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๑๑ 

สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมีนาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖                       ๑๑๗๗๓/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๑๒ 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักร
กับสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ พ.ศ. ....    

๑๒๒๖๑/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๑๓ 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๕-
มีนาคม ๒๕๕๖ 

๑๒๒๑๘/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๑๓ 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําครึ่งหลัง
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑๒๑๓๐/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๑๔ 

รายงานประจําครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ธนาคารแห่งประเทศไทย      ๑๒๑๓๓/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๑๔ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๒๖๕/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๑๕ 
รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ 

๑๓๑๒๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๑๕ 

รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื ่อการบริหารหนี้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๓ 

๑๓๓๕๑/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๑๖ 

รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื ่อการบริหารหนี้ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ 

๑๓๓๕๓/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๑๖ 

การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) 

๑๑๘๗๓/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๑๗ 

การดําเนินการเกี่ยวกับการชําระหน้ีตามคําพิพากษารายบริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๒๗๗๔/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๑๗ 

    ๓.๒  นโยบายสร้างรายได ้  

    ๓.๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  

ความคืบหน้าเกี ่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและ
ส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ 

๑๑๖๒๖/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๑๘ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (สํานักงานสภาเกษตรกร 
แห่งชาติ) 

๑๑๘๙๑/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๑๘ 

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการ
ดําเนินการโครงการนําร่องธนาคารที่ดิน ในพ้ืนที่นําร่อง ๕ ชุมชน 

๑๓๒๔๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๑๙ 
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ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยพิบัต ิด ้านการเกษตรปี 
๒๕๕๕ กรณีพิเศษ 

๑๓๘๗๔/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๑๙ 

การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ๑๓๖๒๖/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๒๐ 
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราส่วนของไอโอดีน  
ที่โรงงานจะนํามาใช้เพ่ือการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. .... 

๑๒๗๓๔/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๒๐ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๖           ๑๒๗๖๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๒๐ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้า
ร่วมงาน  แสดงสินค้าในต่างประเทศ) 

๑๓๑๒๒/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๒๑ 

ผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand 
Taskforce) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งที่ ๒ 

๑๒๘๗๖/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๒๑ 

    ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ 
         ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
       และบริการ 

 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

๑๑๖๐๔/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๒๒ 
 

ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
เรื่อง ขออนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างตัวอาคารสถานีและอุโมงค์รถไฟ  
ใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ
เช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

๑๒๒๓๑/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๒๒ 

    ๓.๕  นโยบายพลังงาน  

    ๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๔ .นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

    ๔.๑  นโยบายการศึกษา  

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๑๒๙๐๘/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๒๔ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๑๓๘๑๒/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๒๕ 
ขออนุมัติโครงการความร่วมมือจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย 
โดย UNESCO ร่วมกับ OECD 

๑๓๗๘๘/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๒๖ 

    ๔.    นโยบายแรงงาน  

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหาย
จากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 

๑๒๑๓๙/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๒๗ 

    ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
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โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๑๒๕๐๓/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๒๗ 

    ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันวิสาขบูชาประจําปี ๒๕๕๖ 

๑๑๘๖๑/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๒๘ 

ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๖๐ ปี แห่งการสถาปนา
พระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา 

๑๒๔๐๔/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๒๘ 

ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก                  ๑๒๓๗๖/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๒๙ 

    ๔.๕  นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม  

โครงการจัดทําขาเทียมตามกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมของสํานักนายกรัฐมนตรี ๑๑๙๙๑/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖]    ๒๙ 
สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี ๒๕๕๖ 

๑๓๕๗๖/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๒๙ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  

(ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๘   (แผนระยะสั ้น) ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒๔๖๘/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๓๐ 

    ๕.๒  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

    ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  

ร่างกฎกระทรวงการจัดการการปนเปื้อนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. .... 

๑๓๓๕๕/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๓๐ 

    ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
  ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชน  
ในการจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. .... 

๑๓๘๔๔/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๓๑ 

    ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ร่างแถลงการณ์เจนีวาว่าด้วยการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่าง
ปลอดภัยในการประชุมระดับสูง (High-Level segment) ของการประชุมรัฐ
ภาคีสมัยสามัญของอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๑ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
สมัยที่ ๖ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๖ และการประชุมรัฐภาคีร่วม
สมัยพิเศษ สมัยที่ ๒ ของ ๓ อนุสัญญาฯ 

๑๑๘๖๖/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๓๒ 

    ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  
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  ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
  ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

 

    ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

    ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่บนพื้นฐาน
  ขององค์ความรู้ 

 

    ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
  ให้เพียงพอ 

 

    ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 

    ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง  

ประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑- ๒๕๕๓ ๑๒๔๗๙/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๓๓ 

    ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
  เพื่อนบ้าน 

 

รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

๑๑๗๐๗/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๓๔ 

ขออนุมัติการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม 
อย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ ๒ 

๑๒๒๕๕/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๓๕ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเกษตรไทย-ลาว 

๑๒๑๖๙/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๓๕ 

ขออนุมัติลงนามความตกลงว่าด้วย กรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษา
สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) 

๑๒๑๗๔/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๓๖ 

การแต่งต้ังคณะทํางานร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย 

๑๓๒๑๑/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๓๖ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยี การวิจัยและพลังงาน
ปรมาณูแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑๓๗๐๖/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๓๗ 
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ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี 

๑๓๕๔๗/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๓๗ 

ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ทูตและราชการระหว่างไทยและศรีลังกา  

๑๓๕๔๗/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๓๘ 

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับศรีลังกา  

๑๓๔๙๘/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๓๘ 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศอาเซียน 

 

การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth  
Programme Fund)  

๑๑๙๗๐/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๓๙ 

 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
  ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของ
ประเทศในอนุภูมิภาค ๖ ประเทศ  

๑๑๘๓๗/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๓๙ 

การประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒  ๑๒๓๙๖/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๓๙ 
การประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ๑๒๒๑๐/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๔๐ 
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน
แห่งเอเชียและแปซิฟิก เรื ่อง ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย 

๑๒๒๓๖/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๔๑ 

ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สําหรับ
การประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd 
Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) 

๑๒๒๔๕/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๔๑ 

ขอความเห็นชอบเอกสารผลการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ครั้งที่ ๒ 

๑๒๒๒๗/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๔๒ 

การประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ๑๓๓๔๑/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๔๒ 
การบริจาคเงินสมทบกองทุนสําหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Alliance of Civilizations-UNAOC) 

๑๓๐๒๕/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๔๓ 

ร่างกรอบการเจรจาเพ่ือการยกระดับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+๓ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) 
เป็นองค์การระหว่างประเทศ 

๑๓๑๓๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๔๓ 

    ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
  กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
            ที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหล ี

๑๑๘๒๙/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๔๔ 



 

 - ๘ -

การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ๑๑๘๔๕/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๔๔ 
ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู        

๑๒๓๕๑/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๔๕ 

ข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา 

๑๓๒๒๙/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๔๕ 

สรุปผลการเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ๑๒๗๓๒/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๔๕ 
การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๕ 

๑๓๑๙๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๔๖ 

การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแอลเบเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ ่งกันและกัน
สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

๑๓๐๓๕/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๔๗ 

สรุปผลการเ ยือนนิวซีแลนด์อ ย่าง เป็นทางการของนายก รัฐมนตรี  ๑๔๐๐๕/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๔๗ 
การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย 

๑๓๕๓๒/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๔๘ 

ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-มัลดีฟส์ ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์  
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 

๑๓๕๔๐/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๔๘ 

ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง 
การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

๑๓๗๑๗/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๔๙ 

ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับ
ให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) 

๑๓๔๓๔/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๔๙ 

การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ) 

๑๓๔๕๖/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๕๐ 

ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-อินเดีย ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ  
ของนายกรัฐมนตรีอินเดีย 

๑๓๗๙๙/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๕๐ 

ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทย  
กับสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

๑๓๔๘๑/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๕๑ 

ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการจัดต้ังโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ไทย-อินเดีย 

๑๓๗๓๓/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๕๑ 

 ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานา 
              ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความ 
           ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
 

 



 

 - ๙ - 

    ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน 
            เก่ียวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง 
          ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

 

    ๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน  

    ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน 
          ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

 

      ๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ  

    ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
  และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  

การแ ก้ ไข ปัญหาของขบวนการประชาชนเ พ่ือสั งคมที่ เ ป็นธรรม   ๑๑๗๔๘/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๕๓ 
การตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

๑๑๙๘๙/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๕๓ 

การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุและ
ขอนแก่น  

๑๑๖๙๘/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๕๓ 

การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี  

๑๑๘๘๑/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๕๔ 

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....  ๑๒๐๑๑/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๕๕ 
การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕   

๑๒๐๐๑/๕๖ [๐๗/๐๕/๒๕๕๖] ๕๕ 

การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)           ๑๒๓๖๙/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] ๕๖ 
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  

๑๒๗๙๔/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๕๖ 

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในส่วนของ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

๑๒๘๓๓/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๕๗ 

การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม พ้ื นฐ านและกา ร เหมื อ ง แ ร่  สํ า นั ก ง านมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กระทรวงอุตสาหกรรม)  

๑๒๗๔๖/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๕๘ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๓๑๖๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๕๙ 

ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

๑๓๐๗๘/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๕๙ 



 

 - ๑๐ -

การโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของ
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน) เฉพาะในส่วนของสํานักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้กับ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  

๑๓๒๓๗/๕๖ [๒๑/๐๕/๒๕๕๖] ๖๐ 

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖  

๑๓๗๓๑/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๖๐ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๓๓๖๑/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๖๑ 
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัด
กําแพงเพชร  

๑๓๗๗๙/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๖๒ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑๓๖๙๒/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๖๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีอากรให้แก่กลุ่มประชาชน  
ที่รับจัดทําอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย)   

๑๓๖๖๘/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๖๒ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. ....  

๑๓๖๙๙/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖] ๖๓ 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
  จากทางราชการส่ือสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
  ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 

 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี  
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๖๔ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุม 
                           คณะรฐัมนตร ี

 ๖๕ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๖๕ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๖๖ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๖๗ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
  การบริหารราชการทั่วไป 

 ๖๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
 ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๖๘ 
 ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๖๘ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ   ๖๙ 
๙. มติคณะรัฐมนตรี : คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  ๗๐ 



 

 - ๑๑ - 

๑๐. มติคณะรฐัมนตรี : ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรฐัมนตร ี   
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เขา้สู่การพิจารณาของคณะรฐัมนตร ี  ๗๑ 
 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรือ่ง  ๗๑ 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๗๒ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นโยบายที ่
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเร่งด่วนที่จะดาํเนินการ 
ในปแีรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงยุติธรรมรับร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่อง กําหนดประเภท
สถานประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 
และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ รวม ๒ ฉบับ ไปหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของร่างประกาศดังกล่าว และคํานึงถึง
ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทางปฏิบัติด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย (มีนาคม 
 พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรปุได้ ดังนี้ 
  ๑. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ร้อยละ ๖๕.๓ ระบุว่ามีปัญหายาเสพติด ในจํานวนนี้เห็นว่า  
มีปัญหารุนแรงท่ีสุดร้อยละ ๑.๔ รุนแรงร้อยละ ๖.๕ และค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๑๒.๓ โดยปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดรุนแรง-
รุนแรงท่ีสุดพบในกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอ่ืนร้อยละ ๑๘.๕ 
  ๒. การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน (เดือนมีนาคม ๒๕๕๖) เทียบกับช่วงก่อนเดือนกันยายน ๒๕๕๕ พบว่า 
ปัญหาลดลงร้อยละ ๔๐.๖ เท่าเดิมร้อยละ ๔๗.๗ ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าเพ่ิมข้ึนมีร้อยละ ๑๑.๗ ในจํานวนนี้เห็นว่าสาเหตุเกิดจากการเพิ่มข้ึน
ของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และการไม่ปราบปรามอย่างจริงจัง 
  ๓. ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ร้อยละ ๔๑.๑ ระบุว่า
มีปัญหา ในจํานวนนี้เห็นว่ามีปัญหารุนแรงที่สุดร้อยละ ๐.๙ รุนแรงร้อยละ ๔.๗ และค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๙.๕ โดยปัญหาด้านผู้ค้า/     
ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดรุนแรง-รุนแรงท่ีสุดพบในกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอ่ืนร้อยละ ๑๖.๕ 
  ๔. ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในปัจจุบัน (เดือนมีนาคม ๒๕๕๖) เทียบกับช่วงก่อนเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 
พบว่า มีปัญหาลดลงร้อยละ ๓๐.๘ และเท่าเดิมร้อยละ ๕๓.๒ ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าเพ่ิมข้ึนมีร้อยละ ๑๖.๐ โดยปัญหาผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด
ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ในเรื่องการลักขโมย ปล้น จี้ มากท่ีสุด ร้อยละ ๖๔.๑ รองลงมา ได้แก่ 
สุขภาพจิตเสียจากความหวาดกลัวร้อยละ ๒๙.๗ ผู้มีอิทธิพลร้อยละ ๒๘.๐ และการทําร้ายร่างกายร้อยละ ๑๖.๑ เป็นต้น 
  ๕. ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ร้อยละ ๖๑.๒ ระบุว่ามีปัญหา 
ในจํานวนนี้เห็นว่ามีปัญหารุนแรงท่ีสุดร้อยละ ๑.๕ รุนแรงร้อยละ ๕.๖ และค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๑๑.๗ โดยปัญหาด้านผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด
ท่ีมีการแพร่ระบาดรุนแรง-รุนแรงท่ีสุดพบในภาค ๘ มากกว่าภาคอ่ืนร้อยละ ๑๗.๒ 
  ๖. ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในปัจจุบัน (เดือนมีนาคม ๒๕๕๖) เทียบกับช่วงก่อนเดือนกันยายน ๒๕๕๕ พบว่า 
มีปัญหาลดลงร้อยละ ๔๑.๔ และเท่าเดิมร้อยละ ๔๒.๕ ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าเพ่ิมข้ึนมีร้อยละ ๑๖.๑ โดยปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ในเร่ืองการลักขโมย ปล้น จี้ มากท่ีสุดร้อยละ ๗๔.๕ รองลงมา ได้แก่ แก็งค์มอเตอร์ไซค์ซ่ิง 
ร้อยละ ๓๓.๓ คนเมายาอาละวาดร้อยละ ๑๖.๖ และการทําร้ายร่างกาย ร้อยละ ๑๔.๗ เป็นต้น 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

  ๗. ประชาชนร้อยละ ๕๘.๑ ระบุว่าในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ มีโรงเรียน/สถานศึกษา ในจํานวนนี้เห็นว่ามีปัญหา
การแพร่ระบาดรุนแรงท่ีสุดร้อยละ ๐.๓ รุนแรงร้อยละ ๑.๓ และค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๒.๕ โดยการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษาท่ีมีปัญหารุนแรง-รุนแรงท่ีสุดพบในภาค ๙ มากกว่าภาคอ่ืนร้อยละ ๕.๓ 
  ๘. การหาซื้อยาเสพติด พบว่าประชาชนร้อยละ ๑๘.๐ ระบุว่าหาซื้อได้ง่าย ส่วนที่หาซื้อไม่ได้ และหาซื้อยาก   
มีร้อยละ ๒๗.๔ และร้อยละ ๑๐.๔ ตามลําดับ ขณะที่มีร้อยละ ๔๔.๒ ท่ีไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ โดยการหาซ้ือยาเสพติดได้ง่ายพบใน
กรุงเทพมหานคร และภาค ๙ มากกว่าภาคอ่ืน คือ ประมาณร้อยละ ๓๓.๐ 
  ๙. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ร้อยละ ๑๒.๑ ระบุว่ามีเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้าไปสนับสนุน/กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และร้อยละ ๕๒.๐ ระบุว่าไม่มี โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปสนับสนุน/กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในระดับมาก-มากท่ีสุดพบในกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอ่ืนร้อยละ ๖.๕ 
  ๑๐. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ สูงถึงร้อยละ ๙๙.๑ ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
ของรัฐบาล ในจํานวนนี้มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๑๔.๗ มากร้อยละ ๒๒.๗ และค่อนข้างมากร้อยละ ๕๓.๕ ขณะที่ผู้มี
ความพึงพอใจค่อนข้างน้อยและน้อยมีร้อยละ ๖.๙ และ ๑.๓ ตามลําดับ 
  ๑๑. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ร้อยละ ๘๔.๒ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ได้แก่ การปราบปรามอย่างจริงจัง/ต่อเนื่องร้อยละ ๖๑.๔ การใช้กฎหมาย
ลงโทษผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดร้อยละ ๔๗.๙ และการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดร้อยละ ๑๘.๐ 
เป็นต้น 
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพ้ืนที่ 
   ชลประทาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดําเนินโครงการระบบบริหารจัดการ
 ทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ๑. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดําเนินโครงการ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยไปศึกษาและพิจารณาในรายละเอียด
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการ 
ในสว่นท่ีสามารถดําเนินการได้ทันทีต่อไป ท้ังนี้ ให้ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สําหรับข้อเสนอแนะฯ เรื่องใดท่ียังไม่ชัดเจนหรืออาจมีปัญหาติดขัดในการดําเนินการก็ให้ประสานหารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพ่ือพิจารณาแนวทางท่ีสามารถดําเนินการได้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
  ๒. ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ในฐานะรองประธานกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย เป็นผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับสาธารณชนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 
   นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก 
   ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้า
 และเศรษฐกิจของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๗ 
จากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๒๖ สาเหตุจากการสูงข้ึนของราคาผักและผลไม้ 
ร้อยละ ๒.๘๐ โดยเฉพาะหมวดผักสด ดัชนีสูงข้ึนร้อยละ ๔.๒๒ หมวดผลไม้สด สูงข้ึนร้อยละ ๒.๑๔ สินค้ากลุ่มข้าว สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๕ 
กลุ่มปลาและสัตว์น้ํา สูงข้ึนร้อยละ ๐.๗๔ สําหรับดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ ๐.๐๔ จากการลดลง
ของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศ รอ้ยละ ๐.๔๐ ตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมท้ังสินค้าและบริการอื่น
ท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ ค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๑๓ 
  ๒. พิจารณาเทียบกับดัชนีราคาเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สูงข้ึนร้อยละ ๒.๖๙ จากการสูงข้ึนของดัชนีราคาหมวดอาหาร
และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๓.๖๖ โดยดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงข้ึนร้อยละ ๐.๖๔ หมวดเนื้อสัตว์ 
เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา สูงข้ึนร้อยละ ๖.๖๓ ผักและผลไม้ สูงข้ึนร้อยละ ๙.๐๑ เครื่องประกอบอาหาร สูงข้ึนร้อยละ ๐.๔๙ เคร่ืองด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๑.๘๘ และอาหารสําเร็จรูป สูงข้ึนร้อยละ ๑.๕๖ สําหรับดัชนีราคาหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม 
สูงข้ึนร้อยละ ๒.๐๑ จากการสูงข้ึนของหมวดเคหสถาน สูงข้ึนร้อยละ ๓.๑๔ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงข้ึนร้อยละ ๐.๕๔ 
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงข้ึนร้อยละ ๑.๑๒ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร สูงข้ึนร้อยละ ๑.๓๘ 
หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๗.๕๗ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงข้ึนร้อยละ ๐.๖๗ 
  ๓. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ เทียบกับไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๕ สูงขึ้นร้อยละ ๓.๐๙ 
จากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๔.๐๑ และดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม 
สูงข้ึนร้อยละ ๒.๔๖ ตามการสูงข้ึนของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ ๐.๕๕ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ ๔.๐๖ 
ผักและผลไม้ ร้อยละ ๑๒.๐๐ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๐.๔๙ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๑๒ อาหารสําเร็จรูป 
ร้อยละ ๒.๓๔ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ ๐.๘๓ ค่าน้ําประปา ร้อยละ ๑๐.๙๘ ค่ากระแสไฟฟ้า ร้อยละ ๑๙.๐๒ ค่าเช่าบ้าน 
ร้อยละ ๐.๓๕ หมวดยานพาหนะ ร้อยละ ๑.๐๘ และน้ํามันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๕.๕๗ 
  ๔. ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒.๘๗ เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ลดลงร้อยละ ๐.๐๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๙) จากการลดลงของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวกับ
ทําความสะอาด และค่าของใช้ส่วนบุคคล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้า
 และเศรษฐกิจของไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณชิย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๑๖ 
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๑.๑๒ สาเหตุจากการสูงขึ้นของราคาหมวดผัก
และผลไม้ ร้อยละ ๖.๓๐ โดยเฉพาะหมวดผักสด ดัชนีสูงข้ึนร้อยละ ๑๐.๙๔ หมวดผลไม้สด สูงข้ึนร้อยละ ๓.๓๓ และสินค้าอื่น ๆ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ท่ีมีราคาสูงข้ึน ได้แก่ หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา ดัชนีสูงข้ึนร้อยละ ๑.๒๓ หมวดอาหารสําเร็จรูป ได้แก่ อาหารบริโภค-ในบ้าน 
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๖ อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๔ หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๖ 
หมวดเครื่องประกอบอาหาร ได้แก่ เครื่องปรุงอาหาร สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๔ เครื่องปรุงรส สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๗ หมวดนม
และผลิตภัณฑ์นม สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๘ สําหรับดัชนีราคาหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ ๐.๓๓ จากการลดลง
ของราคานํ้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศ ร้อยละ ๒.๘๔ ตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก สินค้าและบริการอื่น ๆ 
ท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การบันเทิง ลดลงร้อยละ ๐.๐๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโอกาสพิเศษและท่องเท่ียว ร้อยละ ๐.๐๖ 
และเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๐๑ 
  ๒. พิจารณาเทียบกับดัชนีราคาเดือนเมษายน ๒๕๕๕ สูงข้ึนร้อยละ ๒.๔๒ จากการสูงข้ึนของดัชนีราคาหมวดอาหาร
และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๔.๑๕ โดยดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงข้ึนร้อยละ ๐.๗๔ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ 
และสัตว์น้ํา สูงข้ึนร้อยละ ๖.๑๕ ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงข้ึนร้อยละ ๓.๑๑ ผักและผลไม้ สูงข้ึนร้อยละ ๑๓.๑๔ เครื่องประกอบอาหาร 
สูงข้ึนร้อยละ ๐.๕๒ เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๑.๕๗ และอาหารสําเร็จรูป สูงข้ึนร้อยละ ๑.๗๐ สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ 
ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงข้ึนร้อยละ ๑.๔๒ จากการสูงข้ึนของหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงข้ึนร้อยละ ๐.๖๘ หมวดเคหสถาน 
สูงข้ึนร้อยละ ๓.๑๒ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงข้ึนร้อยละ ๐.๙๖ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา 
สูงข้ึนร้อยละ ๐.๖๑ หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๗.๔๖ ขณะที่หมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร 
ลดลงร้อยละ ๐.๐๘ 
  ๓. พิจารณาดัชนีเฉลี่ย ๔ เดือนของปี ๒๕๕๖ เทียบกับระยะเดียวกันของปี ๒๕๕๕ สูงข้ึนร้อยละ ๒.๙๒ จากการสูงข้ึน
ของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๔.๐๔ และดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงข้ึนร้อยละ ๒.๒๐ 
ตามการสูงข้ึนของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ ๐.๖๑ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ ๔.๕๘ ไข่และผลิตภัณฑ์นม 
สูงข้ึนร้อยละ ๒.๖๗ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๑๒.๒๙ เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ ๐.๔๙ เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๑.๙๘ 
อาหารสาํเร็จรูป ร้อยละ ๒.๑๘ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ ๐.๘๐ หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๓.๒๒ หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๑๔ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ ๑.๗๑ หมวดการบังเทิง การอ่าน การศึกษา 
และการศาสนา ร้อยละ ๐.๕๙ และหมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๗.๕๕ 
  ๔. ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒.๙๓ เทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๖ จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า หมวดค่าท่ีพักอาศัย หมวดค่า
บริภัณฑ์อ่ืน ๆ สิ่งท่ีเกี่ยวกับทําความสะอาด หมวดค่าตรวจรักษาและค่ายา สําหรับสินค้าและบริการที่ราคาลดลง ได้แก่ หมวดการบันเทิง 
การอ่าน การศึกษา และการศาสนา และหมวดเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญคือ 
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศ 
   สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้
 บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ท่ีได้รับจากการซ้ือรถยนต์ใหม่เพ่ือทดแทนรถยนต์ท่ีถูกน้ําท่วมของผู้ประสบภัยน้ําท่วม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐ อันเนื่องมาจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ําท่วมเสียหาย
ของผู้ประสบภัยน้ําท่วม ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ําท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นจํานวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ท่ีซ้ือแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท้ังนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว ให้เป็นการยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับต้ังแต่วันท่ี 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้เป็นท่ีรับทราบท่ัวกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
   

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 
   เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
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นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
และให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจสอบร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และดําเนินการต่อไป 
  ๒. ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน ราชเลขาธิการ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 
หรือผู้แทน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักอาลักษณ์
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองพระราชสมัญญาท่ีส่วนราชการ
ขอพระราชทานถวาย รวมท้ังมีหน้าท่ีในการตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอความเห็น และข้อแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําโครงการต่าง ๆ 
ท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายในแต่ละโอกาสอย่างสมพระเกียรติ เพ่ือให้ถูกต้องตามขั้นตอน
การปฏิบัติและขนบธรรมเนียมประเพณีก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

  ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

  ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
   ๑.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓๖๗ คดี 
   ๑.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๑,๘๗๘ คดี 
   ๑.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓,๘๒๘ คดี 
  ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม 
   ๒.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ จับกมุได้ ๑๗๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๓ ของการรับแจ้ง (๓๖๗ คดี) 
   ๒.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ จับกุมได้ ๙๑๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๘ ของการรับแจ้ง (๑,๘๗๘ คดี) 
   ๒.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ จับกุมได้ ๑,๔๔๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๗ ของการรับแจ้ง (๓,๘๒๘ คดี) 
  ๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากย่ิงข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย 
รวมท้ังให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน
ได้รับทราบ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

  ๔. จากผลการดําเนินการในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ พบว่าในด้านการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวม สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ เนื่องจากได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
เข้มงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนท่ีล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้สถิติคดีอาชญากรรมลดน้อยลง 
ส่วนด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุ่มคดีมีผลการปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จึงได้สั่งการและกําชับให้หน่วยปฏิบัติ
พิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม เป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน และให้มีการเร่งรัดจับกุมคดี
ค้างเก่าอย่างจริงจัง 
 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
  ชัดเจน 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการประชุมเก่ียวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการนโยบายการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ท่ีประชุมได้ปรึกษาหารือถึงผลกระทบของค่าเงินบาทท่ีมีต่อเศรษฐกิจโดยรวม รวมท้ังแนวทางการลดผลกระทบ
ท่ีมีต่อภาคการส่งออก และมีความเห็นร่วมกันว่า คา่เงินบาทท่ีแข็งค่าเกินไป โดยแข็งค่ากว่าค่าเงินของคู่แข่งในภูมิภาคนี้และขาดเสถียรภาพ
จะมีผลเสียต่อการส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงภาคเอกชนได้ขอให้ภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา
การชะลอตัวของการส่งออกท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้แก่ การผลักดันให้ใช้เงินบาทเป็นเงินสกุลสําหรับการค้าขาย
ในภูมิภาคน้ี การลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคนี้ การสนับสนุนให้มีผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน และการจัดทํา
โครงการพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านพลังงานเพื่อรองรับภาคการผลิต การพิจารณามาตรการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ใช้วัตถุดิบในประเทศเพ่ิมข้ึน การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีขายสินค้าให้กับผู้ส่งออกและสามารถใช้เงินตรา
ต่างประเทศเพื่อชําระค่าสินค้าภายในประเทศโดยไม่ต้องแลกเป็นเงินบาท การจัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาสินค้าในด้านต่าง ๆ การลดหย่อนภาษีสําหรับการนําอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้ามาแสดงและซื้อขายในประเทศ 
และการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทําข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับเงินสกุลอ่ืน ๆ 
  ๒. ที่ประชุมเห็นควรให้มีการประชุมในลักษณะนี้ขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง โดยอาจเปลี่ยนหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมในครั้งต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๕.๓ เทียบกับร้อยละ ๑๙.๑ ในไตรมาสท่ี ๔ 
ของปี ๒๕๕๕ การขยายตัวในด้านการผลิตมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
ซ่ึงขยายตัวจากฐานที่ตํ่า ด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชน 
ในขณะที่การส่งออกขยายตัวช้ากว่าคาดการณ์ การขยายตัวของเศรษฐกิจเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี ๔ ของปี ๒๕๕๕ และปรับ
ผลของฤดูกาลออก หดตัวร้อยละ ๒.๒ โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ ๔.๒ การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ ๖.๐ การส่งออก 
ขยายตัวร้อยละ ๔.๕ ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากฐานที่ตํ่าร้อยละ ๔.๘ ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ ๐.๕ สาขาโรงแรม
และภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๘ และภาคการก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๕ 
   ๑.๒ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๒-๕.๒ ปรับลดจากร้อยละ ๔.๕-๕.๕ 
ในการประมาณการคร้ังก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสแรกขยายตัวในเกณฑ์ตํ่า รวมท้ังการปรับสมมติฐานด้านอัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลก และราคาสินค้าส่งออก รวมทั้งความเสี่ยงในคร่ึงปีหลังยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว
ร้อยละ ๗.๖ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๓.๓ และ ๗.๙ ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ท่ีร้อยละ ๒.๓-๓.๓ 
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท้ังนี้ มีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การปรับตัวดีข้ึน
ของภาวะการค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวต่อเนื่อง รวมท้ังการเบิกจ่าย
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๓.๕ แสนล้านบาท และการดําเนินการตามแผนการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า ๒ ล้านล้านบาท คาดว่าจะมีความคืบหน้าและสามารถเริ่มเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงหลัง
ของปี ส่วนปัจจัยเสี่ยงท่ีควรระมัดระวัง ได้แก่ ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในครึ่งปีแรกและการฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง
ท่ีนําโดยสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นท่ีค่าเงินอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินบาท ความล่าช้าในการฟ้ืนตัวของราคาสินค้าในตลาดโลก การแข็งค่า



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ของเงินบาทซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายรับในรูปเงินบาทของผู้ประกอบการและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
ของภาคการส่งออก และฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มสูงข้ึนและการลดลงของแรงส่งจากมาตรการคืนภาษีให้กับผู้ซ้ือรถยนต์
คันแรก 
  ๒. ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง โดยเฉพาะการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อรายรับในรูป
ของเงินบาทของผู้ประกอบการและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของภาคการส่งออก ขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
เร่งรัดจัดทํารายงานความเสียหายและผลกระทบของการแข็งค่าของเงินบาท และส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพ่ือรวบรวมเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) นําไปพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทดังกล่าว และรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็วต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบสถานการณ์ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจไทย ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อแนวโน้มเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในช่วงต่อไป ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
  ๒. เห็นชอบกรอบการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจปี ๒๕๕๖ โดยการสร้างความเชื่อม่ันและเสถียรภาพระยะส้ัน 
และการรักษาศักยภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้ร้อยละ ๕ อย่างต่อเนื่อง และมาตรการรักษาเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มาตรการด้านการเงิน มาตรการด้านการคลัง และมาตรการเฉพาะด้าน ซ่ึง สศช. ได้ดําเนินการร่วมกับ
กระทรวงการคลัง ตามที่ สศช. เสนอ โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความชัดเจน 
เหมาะสม ครอบคลุมครบถ้วน ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย ๗ มาตรการ ได้แก่ (๑) ซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศเพ่ือดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพและไม่แข็งค่ามากกว่าความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ   
(๒) ดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ (๓) ดําเนินมาตรการ
กํากับดูแลสถาบันการเงิน (Macro Prudential Measures) เพ่ือดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม (๔) พิจารณา
ใช้มาตรการจํากัดเงินทุนไหลเข้าอย่างระมัดระวังเม่ือมีความจําเป็น โดยมีการประเมินผลผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนการดําเนินการ 
และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด (๕) บริหารจัดการเงินทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์โดยเพ่ิมประเภทสินทรัพย์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถลงทุนได้ (๖) ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถบรรเทาผลกระทบของค่าเงินบาท และ (๗) สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพ่ือดูแล
อัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมท่ีจะดําเนินการและจะประสานงานกับกระทรวงการคลัง
อย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจและความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีเสถียรภาพต่อไป ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ได้แก่ 
   ๒.๑ มาตรการส่งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ปรับเป็นการดําเนินการ
ภายในระยะเวลา ๖ เดือน 
   ๒.๒ ให้เพ่ิมมาตรการส่งเสริมการออมของประชาชน โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินการ 
เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้จ่ายในปัจจุบันและในอนาคตซ่ึงจะช่วยสร้างรากฐานชีวิตของประชาชนและครอบครัวให้มีความม่ันคง
เพ่ือนําไปสู่การสร้างฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
   ๒.๓ มาตรการการค้าชายแดน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดการผลักดันการใช้เงินบาทเป็นสกุลหลัก (settlement currency) สําหรับการค้าชายแดน
เพ่ือลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในการทําการค้า รวมท้ังให้กําหนดมูลค่าเป้าหมายของการค้าชายแดนให้ชัดเจนเหมาะสมด้วย 
   ๒.๔ มาตรการเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการ การส่งออก การลงทุน และรายได้ของประชาชน 
ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกําหนดมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

  ๓. ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรับมาตรการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ (มาตรการด้านการเงิน การคลัง และมาตรการ
เฉพาะด้าน) ตามท่ี สศช. เสนอ รวมท้ังท่ีเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  ๔. ให้ สศช. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อคณะทํางาน
กํากับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกสัปดาห์และรวบรวมผลการดําเนินการดังกล่าวเสนอให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนต่อไป 
  ๕. ให้ สศช. นํากรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน
ครบถ้วนแล้วเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ท่ีออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะที่สอง ท่ีครบกําหนด
 ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ท่ีออกภายใต้พระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ท่ีครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๔ รุ่น 
วงเงินรวม ๓๑,๘๗๗.๐๕ ล้านบาท และดําเนินการชําระคืนเงินทดรองจ่ายคงค้างจากการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
อีกจํานวน ๒๕๕.๐๐ ล้านบาท ทําให้วงเงินการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนท้ังสิ้น ๓๒,๑๓๒.๐๕ ล้านบาท 
(๓๑,๘๗๗.๐๕+๒๕๕.๐๐) โดยมีผลการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การปรับโครงสร้างหนี้ท่ีครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๓ รายการ วงเงินรวม ๒๔,๖๕๓.๘๐ ล้านบาท 
และการดําเนินการชําระคืนเงินทดรองจ่ายคงค้างจากการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๕๕.๐๐ ล้านบาท 
รวมเป็นวงเงินการปรับโครงสร้างหนี้จํานวนท้ังสิ้น ๒๔,๙๐๘.๘๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (บัญชี 
Premium FIDF 1&3) จํานวน ๑๒,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น จํานวน ๑๒,๔๐๘.๘๐ ล้านบาท 
  ๒. การปรับโครงสร้างหนี้ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายการ คือ เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๗,๒๒๓.๒๕ ล้านบาท โดยทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
จํานวน ๕,๐๙๑.๒๐ ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น จํานวน ๒,๑๓๒.๐๕ ล้านบาท ทําให้คงค้างการชําระคืนเงินทดรองจ่ายเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ท้ังสิ้น ๑๒,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท (๗,๔๐๘.๘๐+๕,๐๙๑.๒๐) 
  ๓. การกู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง 
จํานวน ๔ ฉบับ และได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๘ ง เม่ือวันท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมีนาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
   ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน
ภาคเอกชน หดตัวร้อยละ ๑.๑ และร้อยละ ๐.๗ ตามลําดับ ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ ๔.๙ ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการเร่งส่งออกช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในประเทศผู้นําเข้า และการเร่งส่งออกก่อนวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เช่นเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๑ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งการผลิตในช่วงก่อนวันหยุดยาว 
และการลดกําลังการผลิตในช่วงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและจํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๐.๔ และ ๐.๔ ตามลําดับ 
   ๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านอุปสงค์และการผลิต 
ส่งผลให้เศรษฐกิจรวมท้ังไตรมาสมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐลดลงจากช่วงเดียวกัน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

ของปีก่อน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออกเกินร้อยละ ๖๐ หดตัวแม้ว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากฐานท่ีตํ่าก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีท้ังด้านอัตราเงินเฟ้อท่ีชะลอตัวต่อเนื่อง ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชําระเงินท้ังไตรมาสเกินดุล 
แม้ว่าดุลการค้าจะขาดดุลก็ตาม เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องท้ังไตรมาส แม้ว่าจะอ่อนค่าในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 
   ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ อยู่ท่ีร้อยละ ๒.๗ ชะลอตัวลง
จากร้อยละ ๓.๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศท่ีปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
รวมท้ังฐานท่ีสูงเนื่องจากการกลับมาทยอยจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับตํ่า โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีจํานวนผู้ว่างงาน ๒.๕ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ ของกําลังแรงงาน และการจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๐ ตามการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
   ๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากฐานท่ีสูงในปีก่อน หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
อยู่ท่ีร้อยละ ๔๔.๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
   ๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลดลง โดยเฉพาะสินเชื่อ
ภาคธุรกิจ ในขณะท่ีเงินฝากขยายตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยยังทรงตัวต่อเนื่องตามทิศทาง
ของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๕ 
และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรกับสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบ
 สถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเคร่ืองจักรกับสถาบันการเงิน
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เครื่องจักรกับสถาบันการเงินท่ีควบกิจการเข้ากันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี ๒ เฉพาะการจดทะเบียนท่ีได้กระทํา
ต้ังแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
  ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับนิยามคําว่า “สถาบันการเงิน” ใน (๓) ข้อ ๑ ของร่างกฎกระทรวงฯ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการสมควรกําหนดชื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
ให้เป็นนิติบุคคลอ่ืนเป็นสถาบันการเงินไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖) 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี ๒ รายจ่ายภาพรวม 
ร้อยละ ๔๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายแล้ว 
จํานวน ๑,๒๑๒,๖๘๖.๕๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๐.๕๓ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๖.๕๓ โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๑,๐๖๓,๕๙๗.๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๑๘ ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๑,๙๙๙,๘๖๖.๖๔ ล้านบาท และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๔๙,๐๘๘.๖๑ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๓๗.๒๖ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๔๐๐,๑๓๓.๓๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๒.๒๖ 
  ๒. เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๓๐๐,๒๓๖.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๕๘,๘๙๐.๙๔ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๕๒.๙๒ ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ท้ังนี้ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการท่ีควรให้ความสําคัญ ได้แก่ งบกลาง : รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
จํานวน ๑๑,๘๒๔.๖๖ ล้านบาท ดังนั้น ต้ังแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ มีการเบิกจ่ายรวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๑๑,๕๘๓.๓๒ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๙๒.๙๙ ของวงเงินท่ีจัดสรร 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

  ๓. เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล้านบาท 
เบิกจ่ายต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒,๘๖๕.๘๙ ล้านบาท 
  ๔. เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
จํานวน ๕,๑๙๗.๓๔ ล้านบาท 
  ๕. การเบิกจ่ายเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเพ่ือโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๔๘,๑๐๖.๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๖.๙๒ 
ของวงเงินงบประมาณ ๒๒๑,๓๐๖.๙๒ ล้านบาท 
  ๖. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๖๐,๓๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๙ ของแผนการลงทุนท้ังปี จํานวน ๓๕๗,๐๑๘ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งหลัง
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. เป้าหมายนโยบายการเงิน ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้ใช้อัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานเฉลี่ยรายไตรมาสท่ีร้อยละ ๐.๕-๓.๐ ต่อปี เป็นเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี ๒๕๕๖ สําหรับอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน
ในช่วงคร่ึงหลังของปี ๒๕๕๕ ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยเฉพาะไตรมาสท่ี ๓ และ ๔ อยู่ท่ีร้อยละ ๑.๘๔ และ ๑.๘๒ 
ตามลําดับ ชะลอลงจากช่วงครึ่งแรกของปี ตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าและบริการที่ชะลอลงสู่ระดับปกติ หลังจากท่ีเร่งข้ึน
ในช่วงคร่ึงแรกของปี ตามการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศภายหลังปัญหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ คลี่คลายลง 
  ๒. เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๕ ขยายตัวต่อเนื่อง โดยผลกระทบของเศรษฐกิจโลกจํากัดอยู่เฉพาะ 
ต่อการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เน้นผลิตเพ่ือการส่งออก ขณะท่ีอุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวได้ดี โดยการบริโภค
ภาคเอกชนได้รับแรงส่งจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับภาวะการเงินท่ีผ่อนปรน รวมท้ังตลาดแรงงาน
ท่ีตึงตัวต่อเนื่องส่งผลให้รายได้และความเชื่อม่ันของครัวเรอืนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการลงทุนภาคเอกชนเติบโตต่อเนื่อง โดยเป็นการลงทุน
เพ่ือทดแทนความเสียหายจากอุทกภัยและเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
  ๓. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในปี ๒๕๕๖ กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในเกณฑ์ดีท่ีร้อยละ ๔.๙ 
โดยอาศัยอุปสงค์ในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญ ขณะท่ีภาคการส่งออกคาดว่าได้ผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ว สําหรับแรงกัดดันเงินเฟ้อ 
ในภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงปัจจุบัน ท้ังนี้ ในระยะข้างหน้าความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะยังมีสูงกว่าความเสี่ยง
ต่อเงินเฟ้อ 
  ๔. ในช่วงคร่ึงหลังของปี ๒๕๕๕ ในการประชุม กนง. เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง ๑ ครั้ง ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี เพ่ือรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและรักษาแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศท่ีอาจจะอ่อนแรงลง
ในระยะต่อไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ท้ังนี้ กนง. ประเมินว่าภาวะการเงิน
ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับผ่อนคลายเพียงพอต่อความจําเป็นของเศรษฐกิจ 
  ๕. ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปีมีแนวโน้มแข็งขึ้น จากความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกท่ีปรับดีข้ึน สอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยการแข็งค่าของเงินบาทอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ทําให้ค่าความผันผวนของเงินบาทมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา และลดลงมาอยู่ที่ระดับตํ่าสุด
ในรอบ ๓ ปี ท้ังนี้ นโยบายผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงินทุนเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศมีส่วนช่วย
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิดความสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนโดยรวม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานประจําครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจําคร่ึงปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงหลังของปี ๒๕๕๕ ขยายตัวได้ดีจากอุปสงค์ในประเทศภาคเอกชน โดยการบริโภค
เพ่ิมข้ึนตามภาวะการจ้างงาน รายได้ และความเชื่อม่ันผู้บริโภคที่อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับได้รับแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

ขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจมีต่อเนื่อง ท้ังเพ่ือซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยและเพื่อขยายกําลังการผลิตรองรับความต้องการ
ในประเทศ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อจําหน่ายในประเทศขยายตัวดี ขณะท่ีการผลิตท่ีเน้นเพ่ือการส่งออกได้รับผลกระทบ
จากความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก ทําให้การส่งออกสินค้าและการส่งออกในตลาดคู่ค้าหลักชะลอตัว สําหรับภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวสูงจากการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย 
  ๒. เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ไม่สร้างความกังวล ฐานะการเงินของภาคธุรกิจและ
ภาคสถาบันการเงินเข้มข้นข้ึนตามเศรษฐกิจในประเทศท่ีขยายตัว และมีผลสนับสนุนให้สินเชื่อภาคธุรกิจเติบโตจากท้ังความต้องการ 
ท่ีมีต่อเนื่องและความสามารถในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวสูงตามความต้องการ
ใช้จ่ายของประชาชน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกท่ีทําให้การซ้ือรถยนต์สูงกว่าปกติ ประกอบกับ
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับท่ีเอ้ือต่อการกู้ยืม เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ม่ันคงต่อเนื่อง และฐานะการคลังยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
แต่ภาระผูกพันท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอาจก่อให้เกิดแรงกดดันต่อเสถียรภาพด้านการคลังในระยะต่อไป 
  ๓. แนวโน้มเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕ โดยในช่วงคร่ึงแรกของปียังมีอุปสงค์ 
ในประเทศเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะที่ภาคการส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกท่ีปรับดีข้ึน
อย่างช้า ๆ โดยจะกลับมามีบทบาทเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของปี ๒๕๕๖ แรงกดดันเงินเฟ้อมีแนวโน้ม
ทรงตัวใกล้เคียงปัจจุบัน ประเด็นท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความผันผวนของเงินทุนไหลเข้าจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังมี
ความไม่แน่นอนอยู่ การขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า
เป็น ๓๐๐ บาททั่วประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญคือ 
กําหนดโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย จํานวน ๒,๕๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
รายได้ จํานวน ๒,๒๗๕,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท กรอบวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๕๔๗,๒๕๗.๕ ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
จํานวน ๑๓,๒๔๒,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามท่ี
สํานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๗๐ โดยกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนข้อมูลรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งและดําเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ซ่ึงต้องจัดทํารายงานฯ มีจํานวนท้ังสิ้น ๔๒๑ แห่ง และ ๔๓๗ แห่ง ตามลําดับ โดยไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะการปกครองพิเศษ และมีจํานวนหน่วยงาน
ท่ีต้องดําเนินการรวบรวมรายงานเป็นจํานวนมาก ประกอบกับกรมบัญชีกลางเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานดังกล่าว
อย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงไม่มีข้อมูลทางการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 
ท่ีจะนํามาใชใ้นการรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน และเห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทํารายงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
โดยตรงต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือได้ดําเนินการครบถ้วนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
  ๒. รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํารายงานฯ ได้แก่ ความชัดเจนของคํานิยาม “หน่วยงานของรัฐ” และ
ความหลากหลายของประเภทหน่วยงาน ตามนัยมาตรา ๑๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทําให้มีข้อจํากัดในการพิจารณา
ว่าครอบคลุมถึงหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องดําเนินการจัดทํารายงานฯ รวมทั้งข้อจํากัดในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ และให้กระทรวงการคลังเร่งรัดหน่วยงานท่ียังมิได้จัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

  ๓. ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้องในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ เพ่ือใช้เป็นมาตรการให้คณะรัฐมนตรี
สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยการออก 
ต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๓ จํานวนรวม ๑๖,๘๖๕ ล้านบาท ภายใต้ขอบเขต
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ อายุ ๒ ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราตํ่าสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเฉลี่ย ๗ วัน ของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ๔ แห่ง (FDR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย บวกด้วย Spread โดยดอกเบี้ยงวดแรกของต๋ัวสัญญาใช้เงิน
ท่ีออกให้ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๓.๑๗๐ ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
การกู้เงินโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๑๑,๔๓๒.๕๐ ล้านบาท 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  ๒. ต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓ อายุ ๖ เดือน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ร้อยละ ๒.๙๑๘ ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินในประเทศเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ  
ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXI-4 และสัญญาเงินกู้
เลขท่ี TXXII-3 ในส่วนเฉพาะเงินต้นเพ่ือชําระหนี้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวงเงิน ๙,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ 
อายุ ๙ ปี ๒๗ วัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราตํ่าสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคล
ธรรมดา เฉลี่ย ๗ วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ๔ แห่ง (FDR) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) บวกด้วย Spread 
โดยดอกเบ้ียงวดแรกของตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีออกให้ในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๓.๕๘๓ ต่อปี 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ 
ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  ๑. ให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
จํานวน ๑๙๐,๐๕๕ ล้านเยน โดยการแปลงหนี้ด้วยวิธี Cross Currency Swap (CCS) หรือการทํา Swap หนี้เงินเยนขององค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) เป็นหนี้เงินบาท ท้ังนี้ หากในอนาคต รฟม. 
มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศได้เองแล้ว ให้ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารหนี้โดยตรงต่อไป 
  ๒. ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้ให้กับ รฟม. ให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามธุรกรรม 
Swap ตามกําหนดระยะเวลาท่ีรัฐบาลรับภาระ 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามคําพิพากษารายบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามคําพิพากษารายบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) (BTSC) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ กระทรวงการคลังได้เจรจากับ BTSC เพ่ือขอให้ลดดอกเบี้ยตามคําพิพากษา โดย BTSC ลดดอกเบี้ยให้
จํานวน ๑๘,๗๑๕,๖๐๘.๒๘ บาท และกระทรวงการคลังได้ชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้วเป็นจํานวน ๑,๑๑๙,๒๗๖,๕๕๔.๔๕ บาท 
   ๑.๒ กระทรวงการคลังต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ตามนัยพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ 
   ๑.๓ สําหรับเงินที่ชําระให้ BTSC เมื่อกรมธนารักษ์ดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขั้นตอนของการคัดเลือก
ผู้รับสิทธิพัฒนาจะได้มีการประสานเพื่อกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสิทธิจ่ายเงินค่าชดเชยงานก่อสร้างฐานรากพร้อมดอกเบี้ย
ท่ีทางราชการจ่ายให้กับ BTSC ท้ังหมดคืนให้กับรัฐด้วย 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท้ังเร่งรัดการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดในการละเมิด
ตามนัยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นควรเร่งพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีราชพัสดุแปลงดังกล่าว
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ และเห็นว่าการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดเพ่ือหาผู้ต้องรับผิด
สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับทางราชการนั้น ควรต้องดําเนินการโดยระมัดระวังมิให้การใช้สิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิด
ขาดอายุความด้วย และในส่วนของการดําเนินการกับบริษัท บางกอกเทอร์มินอล จํากัด (BKT) หากกรมธนารักษ์ประสงค์จะใช้สิทธิ
ไล่เบี้ยกับ BKT กรมธนารักษ์จะต้องดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก BKT ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากความเสียหายดังกล่าว
เป็นเรื่องของความรับผิดตามสัญญาทางปกครอง ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ความคืบหน้าเก่ียวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพ่ือการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืช
 เศรษฐกิจ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพ่ือการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง 
(เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ท่ีประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีความเห็นให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการปรับแก้กฎหมายเพื่อควบคุมและส่งเสริม
การปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ และให้รายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี 
  ๒. ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และควบคุมการปลูกกัญชง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งท่ี ๓๓๓-๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) และจัดทําร่างกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
การอนุญาตและควบคุมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ 
  ๓. กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณากรอบระยะเวลาการดําเนินงานการออกประกาศฯ และจัดทําร่างกฎกระทรวงฯ 
โดยแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดทํา
ร่างกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและควบคุมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) ให้แล้วเสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
 (สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒๕๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงกรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว ผ่านสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี้ ในส่วนของสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดเห็นสมควรให้เช่าจํานวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน
ตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ภาคละ ๑ แห่ง สําหรับจังหวัด
ท่ีเหลือให้ใช้พ้ืนท่ีของศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเป็นสถานท่ีทําการ โดยให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวแล้วขอทําความตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณ ตามความพร้อมของการปฏิบัติงานต่อไป 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) รับไปหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี 
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเสนอแนะนโยบายท่ีสําคัญและแนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดระบบการเกษตร การจัดทํา zoning ภาคเกษตร เพ่ือให้สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นําไปเป็น
แนวทางในการกําหนดและพัฒนาความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม กรณีการดําเนินการโครงการนําร่องธนาคารที่ดิน 
 ในพ้ืนท่ีนําร่อง ๕ ชุมชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดําเนินการ
โครงการนําร่องธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนําร่อง ๕ ชุมชน ได้แก่ บ้านไร่ดง หมู่ท่ี ๓ ตําบลน้ําดิบ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน บ้านแม่อาว 
หมู่ท่ี ๓ ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน บ้านแพะใต้ หมู่ท่ี ๗ ตําบลหนองล่อง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน 
บ้านท่ากอม่วง ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน และบ้านโป่ง หมู่ท่ี ๒ ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และแผนการสนับสนุนการจ่ายงบประมาณ 
รวมท้ังหลักเกณฑ์ในการจัดซ้ือท่ีดิน และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ในการดําเนินการโครงการนําร่องธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนําร่อง ๕ ชุมชน 
โดยใช้จากกองทุนและงบประมาณโครงการบ้านม่ันคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๗ ล้านบาท สํารองไปก่อนเป็นการเบื้องต้นเพ่ือเป็นสินเชื่อในการจัดซ้ือท่ีดิน งบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น ในพ้ืนท่ีนําร่อง ๕ ชุมชน เนื้อท่ีประมาณ ๘๐๐ ไร่ ไปพลางก่อนในระยะแรกจนกว่า
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) จะดําเนินการจัดต้ังแล้วเสร็จ และเม่ือจัดต้ังสถาบันดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงให้โอนทรัพย์สินและหนี้สินท้ังหมดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) เพ่ือดําเนินการตามโครงการ
ต่อไป โดยให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) จัดงบประมาณชดเชยคืนให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ท้ังในส่วนของกองทุนและงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะได้นําไป
ดําเนินการโครงการบ้านม่ันคงต่อไป 
  ๒. ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เร่งดําเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินการกับสํานักงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

  ๓. กรณีเกิดปัญหาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนท่ีใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบติดตามสถานการณ์และดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว 
แล้วรายงานข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วนในโอกาสแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล้ง วาตภัย ภัยฝนท้ิงช่วง และภัยอากาศ
แปรปรวน (ออกซิเจนในน้ําตํ่า) ช่วงประสบภัยระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและยืนยันความถูกต้องแล้ว จํานวนรวม ๑๔๓,๐๗๙ ราย เป็นเงิน 
๑,๙๖๙,๑๓๙,๔๙๒ บาท ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช จํานวน ๑๓๔,๑๑๖ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๑,๘๖๕,๘๖๕,๑๕๕ บาท 
เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านประมง จํานวน ๘,๐๐๐ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๑๐๐,๓๖๑,๓๓๒ บาท และเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ 
จํานวน ๙๖๓ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๒,๙๑๓,๐๐๕ บาท โดยอัตราการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 
  ๒. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินเพ่ือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าวจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๑,๙๖๙,๑๓๙,๔๙๒ บาท 
โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 
  ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จ แล้วนําเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล) กรณีมอบหมาย
ให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาผลกระทบของการรักษาระดับน้ําของเขื่อนปากมูล 
   ๑.๒ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เรื่อง ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รักษาระดับน้ําเข่ือนปากมูล จ.อุบลราชธานี และเรื่อง ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง การเปิด
ประตูระบายน้ําเข่ือนปากมูล) และ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การเปิด-ปิดประตูระบายน้ําเข่ือนปากมูล) กรณีมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด 
   ๑.๓ เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาเข่ือนปากมูล เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มและมีเอกภาพในการดําเนินการ สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว 
ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายหารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนของ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม แล้วนําเสนอนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังต่อไป 
  ๒. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรแีจ้งความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการนําข้อมูลผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีผ่านมา และผลการจ่ายเงินชดเชยให้กับราษฎรท่ีได้รับผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อนไปแล้วมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเกิดความต่อเนื่องและป้องกันการจ่ายเงินชดเชย
ซํ้าซ้อน ให้คณะกรรมการอํานวยการแกไ้ขปัญหาเข่ือนปากมูลท่ีจะแต่งต้ังข้ึนใหม่รับไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราส่วนของไอโอดีนท่ีโรงงานจะนํามาใช้เพ่ือการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราส่วนของไอโอดีนท่ีโรงงานจะนํามาใช้
เพ่ือการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้โรงงานซ่ึงประกอบกิจการผลิตเกลือบริโภคท่ีใช้ปรุงหรือแต่งรสอาหาร
ต้องผลิตเกลือซ่ึงมีปริมาณของไอโอดีน (Iodine) ผสมอยู่ไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิกรัม และไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค ๑ กิโลกรัม 
ยกเว้นการผลิตเกลือบริโภคที่มีวัตถุประสงค์ผลิตเพื่อส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม การผลิตและจําหน่ายกลุ่มสิ่งทอ คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวจากคําสั่งซ้ือ
ท้ังจากตลาดเอเชียและอาเซียนท่ีขยายตัว โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือนําเข้าไปผลิตและส่งออกไปตลาดอ่ืน ๆ สําหรับการผลิตและจําหน่ายกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม 
คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องจากการที่ผู้บริโภคภายในประเทศมีกําลังซ้ือลดลง จากค่าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นโยบายปรับค่าจ้างข้ันตํ่า 
๓๐๐ บาท ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจของตลาดคู่ค้าหลักในสหภาพยุโรปและการแข็งค่าของเงินบาท อาจส่งผลให้คําสั่งซื้อ
จากตลาดกลุ่มนี้ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มาตรการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของภาครัฐ และการขยายตัวของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของภาคเอกชน ส่งผลให้มีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มข้ึน คาดว่าการผลิต
และการจําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะปรับตัวสูงข้ึนตาม สําหรับแนวโน้มการส่งออก คาดว่าจะปรับตัวลดลง  
ถึงแม้ว่าอุปสงค์ต่อปูนซีเมนต์ในตลาดหลักของไทย รวมท้ังสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาชนโตโกจะยังคงอยู่
ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องก็ตาม เนื่องจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทําให้มีการสํารองปูนซีเมนต์
ไว้ใช้ในประเทศมากข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
 เพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่ง
ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าก่อสร้างสถานท่ีจัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าร่วมงาน
ออกร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สําหรับรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) ครั้งท่ี ๒ ระหว่าง
วันท่ี ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ ฝ่ายไทย เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการที่เกี่ยวข้องเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

   ๑.๑ ท่ีประชุมได้เห็นชอบร่างสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) สําหรับการจัดต้ังนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) โดยมีสํานักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
(สพพ.) และ Foreign Economic Relation Department (FERD) เป็นผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยและเมียนมาร์ตามลําดับ และร่างข้อบังคับ
ของบริษัทจํากัด (Article of Association) รวมท้ังร่างกรอบความตกลง (Framework Agreement) สําหรับการลงนามระหว่าง 
SPV กับคณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee  : DSEZ MC) 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในภาพรวมอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๒ ท่ีประชุมรับทราบผลการศึกษาของคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นท่ีทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการทวาย
ในภาพรวม โดยเสนอให้รัฐบาลเมียนมาร์พิจารณารูปแบบการลงทุนแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership : PPP) เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ สําหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ท่าเรือและถนน เพ่ือให้โครงการมีความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์และสามารถหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้ โดยรูปแบบการลงทุนควรคํานึงถึงสถานะการคลังของรัฐบาลเมียนมาร์ และการลงทุน
ควรแบ่งออกเป็นระยะ ๆ ซ่ึงฝ่ายไทยและเมียนมาร์ได้ชักชวนให้ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนต่อโครงการ 
อาทิ การให้ความช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistant : ODA) แก่รัฐบาลเมียนมาร์ 
   ๑.๓ ท่ีประชุมได้ตกลงกันในเรื่อง Relocation ว่า รัฐบาลเมียนมาร์จะเป็นผู้วางแผนและดําเนินการโยกย้ายคน 
โดยท่ี SPC จะเป็นผู้จ่ายเงินผ่าน SPV และแผนการเคล่ือนย้ายคนจะต้องได้รับความเห็นชอบโดย SPV และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  ๒. เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. เข้าร่วมจัดต้ังและร่วมลงทุนในบริษัท ทวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเม้นท์ จํากัด 
(Dawei SEZ Development Company Limited) กับหน่วยงานของเมียนมาร์ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจํานวนหุ้นท้ังหมด
ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และให้ สพพ. พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 
   การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และ  
ด่านศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือกําหนดให้ท่ีและเขตศุลกากรช่องสะงําเป็นที่สําหรับนําของเข้าหรือส่งของออก และกําหนด
ทางอนุมัติและด่านศุลกากรช่องสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ สําหรับเขตแดนทางบก ระหว่างราชอาณาจักรและราชอาณาจักรกัมพูชา 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้าง
 ตัวอาคารสถานีและอุโมงค์รถไฟใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อม
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๒ (เรื่อง ขออนุมัติปรับเพ่ิมวงเงิน
ค่าก่อสร้างตัวอาคารสถานีและอุโมงค์รถไฟใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ) เฉพาะในส่วนท่ีให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นสมควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงิน
ในส่วนของแผนเงนิกู้เพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไป และอื่น ๆ เพ่ือชําระดอกเบี้ยค้างจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๓๗,๗๐๓,๘๕๓.๐๖ บาท ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไม่ต้องชําระดอกเบี้ยค้างจ่ายตามช่วงเวลาดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศอย่างย่ังยืน
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) ตามนโยบายรัฐบาล
 ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 
ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ต่อไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยแผนปฏิบัติการฯ 
ประกอบด้วยโครงการ/แผนงานใน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ เช่น โครงการจัดทําบัตรประชาชนเด็กแรกเกิด-๖ ปี 
โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด โครงการส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่และเด็กบนพื้นที่สูง โครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสําหรบเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การส่งเสริมการเจริญเติบโต โภชนาการ
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก คลินิกเด็กสุขภาพดี โครงการพัฒนาการดีเริ่มท่ีนมแม่อย่างมีส่วนร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาสวัสดิการแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงาน
ศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่คู่นมแม่ มุมนมแม่ในศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง ๖๘ แห่ง เป็นต้น 
  ๒. ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 
ปี ๒๕๕๖ โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ โครงการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย 
โครงการสื่อสารสาธารณสุขเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอโอดีน โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือบริโภค 
ใช้มาตรการบังคับกําหนดให้การใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) ต้องใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เสริมสร้างไอโอดีนเป็นส่วนผสม
ในการผลิตอาหารสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ประโยชน์ของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เฝ้าระวัง
ปริมาณไอโอดีนในอาหารไก่ไข่ รณรงค์การใช้เครื่องปรุงรสท่ีมีส่วนประกอบของสารไอโอดีนในการประกอบอาหารให้แก่เด็ก เป็นต้น 
  ๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เช่น โครงการส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ การประชุมสัมมนา
ผู้ปกครองของเด็กท่ีรับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรองรับเด็กเอกชน 
(สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็ก สถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู) การส่งเสริมจัดมุมความรู้สําหรับผู้ปกครองในสถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส เสริมทักษะชีวิตของครอบครัว ส่งเสริมสวัสดิภาพ
เด็กปฐมวัยในชุมชน โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โครงการให้ความรู้ครูปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เป็นต้น 
  ๔. ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กลไกการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กไทย สูง-สมส่วน สมองดี แข็งแรง การตรวจติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญเอกชน โครงการวิจัยเพ่ือติดตามสภาวการณ์เด็กปฐมวัยในถ่ินทุรกันดาร 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในถ่ินทุรกันดาร โครงการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและเชื่อมต่อการทํางาน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเชาว์ปัญญาเด็กไทย เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑.๑ กําหนดให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวิีต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถ่ินและชุมชน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

   ๑.๒ กําหนดให้สถาบันแบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานสถาบันวิทยาลัย ส่วนราชการอ่ืน ๆ และให้การจัดต้ัง 
การรวม การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัยหรือส่วนราชการอ่ืนจัดทําเป็นกฎกระทรวง เว้นแต่การแบ่งส่วนราชการภายในให้ทําเป็น
ประกาศสถาบัน 
   ๑.๓ กําหนดให้สถาบันมีรายได้นอกจากเงินท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ เงินผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุน
ที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการของสถาบัน เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ เป็นต้น และให้รายได้ของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นรายได้ท่ีนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   ๑.๔ กําหนดให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการซ่ึงเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและภาคเอกชนเป็นไปตามที่กําหนด และให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ี
ตามที่กําหนด 
   ๑.๕ กําหนดให้มีสภาวิชาการ สภาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าท่ีตามที่กําหนด และให้จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง 
ตลอดจนการประชุม เป็นไปตามท่ีกําหนด 
   ๑.๖ กําหนดให้มีผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
และให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าท่ีตามที่กําหนด 
   ๑.๗ กําหนดให้วิทยาลัยซ่ึงเป็นส่วนราชการในสถาบันมีหน้าท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญา 
และฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ และให้วิทยาลัยบริหารและจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน ตลอดจนการระดมทรัพยากรและการสนับสนุน 
   ๑.๘ กําหนดห้ามมิให้วิทยาลัยปฏิเสธการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษา
ด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสภาสถาบันกําหนด 
   ๑.๙ กําหนดให้มีผู้อํานวยการวิทยาลัยซ่ึงแต่งต้ังจากผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าท่ีตามที่กําหนด 
   ๑.๑๐ กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การโอนบรรดาข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการต่าง ๆ การได้รับอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร ตลอดจนกฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ๒. ให้สํานักงบประมาณและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินกิจการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติโครงการความร่วมมือจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดย UNESCO ร่วมกับ OECD 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
   ๑ โครงการความร่วมมือจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ร่วมกับ
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล การเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อสภาวการณ์
ปัจจุบัน และอนาคต  
   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) 
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน จํานวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๒๕๒,๐๐๐ ยูโร (อัตราแลกเปลี่ยน ๓๙.๙๘ บาท
ต่อ ๑ ยูโร) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แผนงาน
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่าย
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

ในการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติท่ีดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว 
และยังมีเงินคงเหลือเพียงพอไปดําเนินการ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ข้อ ๕ โดยที่ UNESCO มีสถานะเป็น
ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ จึงสามารถอุปโภคเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันได้ตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน
ของทบวงการชํานัญพิเศษ ค.ศ. ๑๙๔๗ (อนุสัญญาฯ ๑๙๔๗) ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีและมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงาน
ของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นกฎหมายรองรับพันธกรณี ดังนั้น ในหลักการ
ร่างความตกลงฯ จึงไม่ควรมีข้อบทใด ๆ ท่ีกําหนดพันธกรณีเกินกว่าท่ีไทยมีอยู่กับทบวงการฯ ตามอนุสัญญาฯ ๑๙๔๗ นอกจากนี้ 
การกําหนดให้ UNESCO และ OECD เป็นเจ้าของสิทธ์ิในรายงานผลการจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย 
ส่วนประเทศไทยจะได้รับเพียงสิทธิ์ในการทําสําเนา ใช้ และแจกผลงานภายใต้วัตถุประสงค์ที่มิใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น (ข้อ ๔ 
ของความตกลงฯ) อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากรัฐบาลไทยเปน็ผู้ว่าจ้างให้มีการศึกษา ไปพิจารณาดําเนินการและเจรจากับ UNESCO 
และ OECD เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด 
  ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการนําผลที่ได้จากโครงการความร่วมมือจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย 
โดย UNESCO ร่วมกับ OECD ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยต่อไปด้วย 
 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิด
ฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิด
ฐานค้ามนุษย์ ซ่ึงได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษและอาจขออนุญาตทํางานได้เฉพาะงานกรรมกร
และงานรับใช้ในบ้าน ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้ความสําคัญกับการให้ความรู้แก่คนต่างด้าวท้ังในด้านสิทธิแรงงาน และช่องทางด้านกฎหมายในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง เพ่ือลด
ความเสี่ยงท่ีแรงงานเหล่านี้จะตกเป็นเหย่ือค้ามนุษย์ และป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวดังกล่าวกลับเข้าสู่วงจรแห่งการค้ามนุษย์อีกครั้ง 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ายสังคม) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๕ (ฝ่ายสังคม) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบการดําเนินโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล รวมทั้งรองรับการขยายศักยภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ
ในทุกภาคส่วน โดยมีระยะเวลาการรับนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๔ รุ่น ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และมี
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

เป้าหมายการผลิตพยาบาลเพิ่ม คือ ในระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้า อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรในภาพรวมเท่ากับพยาบาล ๑ คน 
ต่อประชากร ๔๐๐ คน จํานวนผลิตพยาบาลในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป้าหมายการรับนักศึกษาพยาบาลท้ังหมด จํานวน ๒๗,๙๖๐ คน 
งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนรวมท้ังสิ้น ๗,๓๔๘.๑๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งบดําเนินการ จํานวน ๓๗.๑ ล้านบาท เพ่ือการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพ่ิมในอัตราเหมาจ่ายรายหัว คนละ ๑๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี (ครอบคลุมงบดําเนินการ งบจ้างอาจารย์เพ่ิม 
และงบพัฒนาอาจารย์) รวมงบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น ๔,๔๕๖.๓๒ ล้านบาท และงบลงทุน เพ่ือการผลิตพยาบาลเพ่ิม ในวงเงิน 
๒,๘๙๑.๗๘ ล้านบาท 
   ๑.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเตรียมแผนรองรับการบรรจุและวางระบบบริหารจัดการอัตรากําลังให้มีการกระจายพยาบาลไปสู่ชนบท
และพื้นท่ีห่างไกลเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน และเร่งหามาตรการธํารงรักษาพยาบาลวิชาชีพ
ไว้ในระบบควบคู่ไปกับการผลิตพยาบาล รวมท้ังให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันผลิตพยาบาลครอบคลุม
อาจารย์พยาบาล โครงสร้างพ้ืนฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
และกํากับติดตามคุณภาพการผลิตพยาบาลของสถาบันการศึกษาเอกชนให้มีมาตรฐาน นอกจากน้ี ควรศึกษาความต้องการพยาบาลวิชาชีพ
ในระยะยาวของประเทศ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลมีความสอดคล้องกับความต้องการพยาบาลวิชาชีพในภาพรวม 
สามารถรองรับนโยบายการพัฒนาสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
(Medical Hub) ได้อย่างย่ังยืน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินโครงการ 
   ๑.๓ สําหรับงบลงทุน ให้สถาบันการศึกษาพยาบาลแต่ละแห่งจัดทําแผนความต้องการงบลงทุน โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นอย่างแท้จริงและจัดลําดับความสําคัญเพื่อให้การสนับสนุนสอดคล้องกับความเร่งด่วนและไม่เป็นภาระงบประมาณ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเกินสมควร และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอน 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการ 
ในภารกิจบริการด้านสุขภาพ) ต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่งและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นเจ้าภาพ
รวบรวมและศึกษาความต้องการอัตรากําลังของส่วนราชการในอนาคตทั้งระบบ จึงให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนอัตรากําลัง
ด้านสาธารณสุขในอนาคตร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วนําเสนอคณะทํางานชุดดังกล่าวพิจารณา โดยให้ยึดแนวทางตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันจันทร์ท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ในประเด็นการเป็นศูนย์กลางบริการ
ด้านสุขภาพ (Medical Hub) และให้คํานึงถึงการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุขกับสัดส่วนของประชากรและโครงสร้าง
ของประชากรท่ีมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึนประกอบด้วย รวมทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย (Multi-task) 
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
 หรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชาประจําปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขาบูชา วันสําคัญสากลของโลก
ประจําปี ๒๕๕๖ ในกรอบวงเงิน ๕๖,๓๐๔,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ และโดยท่ีการจัดงานวันวิสาขบูชาจะต้องจัดเป็นประจําทุกปี ดังนั้น ในปีต่อ ๆ ไป ให้สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือการนี้ไว้ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พจ ๑ นโยบาย ๔.๔ ๑๒๔๐๔/๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมฉลอง
 ครบรอบ ๒๖๐ ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๖๐ ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกาย
สยามวงศ์ในศรีลังกา ในกรอบวงเงิน ๓๘,๖๑๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. การบรรพชาอุปสมบทพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกา จํานวน ๒๖๐ คน เป็นเงิน ๑๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. การจัดสัมมนานานาชาติและนิทรรศการ ณ เมืองแคนด้ี สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๑๒,๙๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๓. การบูรณะพัฒนาวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๑๐,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. การปรับปรุงพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ เรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ณ World Buddhist Museum 
บริเวณวัดพระธาตุเข้ียวแก้ว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นเงิน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพ่ือความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา 
และการขยายกิจกรรม สร้างความร่วมมือจากนานาประเทศและชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย ท่ีได้รับการยกย่องและยอมรับ
ในความเปน็ผู้นําด้านพระพุทธศาสนา 
  ๒. ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับคณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงาน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดําเนินการจัดทํากรอบการดําเนินการด้านต่าง ๆ รายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนงบประมาณ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการจัดทําขาเทียมตามกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของสํานักนายกรัฐมนตร ี
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีริเริ่มดําเนินโครงการจัดทําขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ
ที่ไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย มีฐานะยากจนได้มีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป เนื่องจากในประเทศไทย
มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตขาเทียมและมีต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงมาก ทั้งนี้ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กําหนดแนวทาง วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ และประสานขอความร่วมมือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน กระทรวงคมนาคมและภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าว รวมท้ังกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะช่วยสนับสนุนในด้านเทคนิคและวิธีการ
ในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมท้ังเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการต่อไปด้วย ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ๒,๘๒๘ ครั้ง เปรียบเทียบกับ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓,๑๒๙ ครั้ง ลดลง ๓๐๑ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖ จังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุ
สะสมสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๔ ครั้ง รองลงมา คือ จังหวัดนครสวรรค์ ๙๗ ครั้ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ๙๓ ครั้ง 
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓,๐๔๐ คน และผู้เสียชีวิต ๓๒๑ ราย 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ พบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ถนนทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ๑๖.๐๑-๒๐.๐๐ น. กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มท่ีเสียชีวิตมากท่ีสุด และผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี 
  



 

 

 

 

 

 

   
นโยบายที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติ
 คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ิมเติม ประกอบด้วยพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ ๒ แห่ง 
ได้แก่ พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเขาพนมกาว อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโป่งคํา ในเขต
ป่าสงวนป่าแม่น้ําน่านตะวันออกตอนใต้ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
  ๒. สําหรับกรอบวงเงินท่ีจะดําเนินการท้ัง ๒ พ้ืนท่ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ๔,๒๓๕,๐๐๐ บาท 
ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายจากเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้แล้ว จํานวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 
  ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยเฉพาะแผนงานด้านการสํารวจและการศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถ่ินกําเนิดสมุนไพร โดยเน้นการจําแนกและระบุความถูกต้อง
ของพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้ข้อมูลของพืชสมุนไพรท่ีเป็นมาตรฐานและใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้ การเพิ่มพื้นที่การสํารวจในเขต 
๓ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีมีความหลากหลายของ
ชนิดพันธ์ุพืช สมุนไพร และมีความแตกต่างในระบบนิเวศน์จากพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ท่ีกําหนดไว้ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดในการเข้าไปสํารวจ ศึกษา 
การทํากิจกรรมต่าง ๆ และการเก็บหาสมุนไพร การบูรณาการความร่วมมือของชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการจัดทําแผน
และการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การจัดทําแผนระยะยาวเพ่ือประโยชน์ต่อการกําหนดกรอบทิศทางการคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ี
เขตอนุรักษ์ท้ังประเทศให้มีทิศทางท่ีชัดเจน รวมท้ังการเร่งรัดการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ ท่ีผ่านมา 
พร้อมท้ังรายงานผลก่อนมีการจัดทําแผนฯ ฉบับใหม่ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑.๑ กําหนดนิยามคําว่า “การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน” “การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน” “ความเสี่ยง” 
และ “สารปนเปื้อน” 
   ๑.๒ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจในการประกาศกําหนดค่าความเสี่ยงท่ีใช้อ้างอิง
ในการคํานวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน การประกาศกําหนดความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในดิน
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานโดยจะต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินท่ีได้จากการคํานวณ การประกาศ
กําหนดให้ประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานใดเป็นโรงงานท่ีมีความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

โรงงานต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน และการประกาศกําหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบกิจการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน รวมท้ังบุคคลท่ีจะดําเนินการเรื่องดังกล่าว 
   ๑.๓ กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 
ท้ังก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด รวมทั้ง
ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
  ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   ๒.๑ ร่างข้อ ๓ วรรคสอง รัฐมนตรีอาจประกาศค่าความเสี่ยงในวรรคหนึ่งแตกต่างกันสําหรับแต่ละกรณี
ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองป้องกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันได้และอาจประกาศค่าความเสี่ยงดังกล่าวแตกต่างกัน
ในแต่ละท้องท่ีก็ได้ ข้อความในส่วนของค่าความเสี่ยงท่ีมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองป้องกันสุขภาพ ควรเพ่ิมเติมว่า “ในกรณีท่ีไม่มี
กฎหมายกําหนดให้ใช้กฎกระทรวงนี้” 
   ๒.๒ ร่างข้อ ๑๐ ภายหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินภายในบริเวณ
โรงงานต่อไปทุกสามปี ควรแก้ไขระยะเวลาจาก “ทุกสามปี” เป็น “ทุกหนึ่งปี” 
   ๒.๓ ร่างข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีเห็นสมควรกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอ่ืนในข้อ ๑๒ ท่ีมีอํานาจแล้วแต่กรณี
อาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานซ่ึงไม่ยอมเสนอรายงานหรือกําหนดเวลาในการลดความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน
ดําเนินการลดความเข้มข้นของสารปนเปื้อนดังกล่าวให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนท่ีกําหนดในข้อ ๕ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได้ 
อาจเป็นช่องว่างให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีไม่เสนอรายงานแต่ไม่ถูกสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอ่ืนในข้อ ๑๒ 
ไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อ ๕ 
 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชน  ในการจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย 
ความม่ันคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน) ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบในหลักการ
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของชุมชน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้ประชาชนท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
มีสิทธิได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐท่ีชุมชนได้ครอบครองใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างความม่ันคงในการอยู่อาศัย
และการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามท่ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน) เสนอ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความม่ันคง การพัฒนาสังคม 
และแรงงาน) เสนอ และให้ส่งร่างระเบียบฯ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับท่ีดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการเมื่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรมและคณะกรรมการ
บูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบเป็นท่ียุติแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และส่ิงแวดล้อม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างแถลงการณ์เจนีวาว่าด้วยการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัยในการประชุมระดับสูง (High-Level 
 segment) ของการประชุมรัฐภาคีสมัยสามัญของอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๑ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๖ 
 และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๖ และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษ สมัยที่ ๒ ของ ๓ อนุสัญญาฯ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบหลักการร่างแถลงการณ์เจนีวาว่าด้วยการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัย (draft Geneva 
Communique on the sound management of chemicals and waste) ในการประชุมระดับสูง (High-level segment) 
ของการประชุมรัฐภาคีสมัยสามัญของอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี ๑๑ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยท่ี ๖ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 
สมัยท่ี ๖ และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษสมัยท่ี ๒ ของ ๓ อนุสัญญาฯ ในระหว่างวันท่ี ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยร่าง
แถลงการณ์เจนีวาฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะเกิดความพยายามและการดําเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและกากของเสีย
อย่างปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับเอกสารผลลัพธ์ The Future We Want 
ท่ีได้รับการรับรองในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Rio+20) เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็น  
ต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญซ่ึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally binding) และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะองค์คณะผู้แทนไทย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรเผยแพร่ผลบังคับใช้ของร่างแถลงการณ์เจนีวาฯ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้
ในกรณีท่ีจะต้องมีการใช้สารเคมีชนิดอ่ืน ๆ หรือการจัดการกากของเสียอันตรายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีทางเลือก 
ในการใช้และบริหารจัดการ ให้สามารถดํารงศักยภาพในการแข่งขันของตนอยู่ได้อย่างสอดคล้องกับข้อกําหนดของร่างแถลงการณ์
เจนีวาฯ ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 

 

 

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
  จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 

 
 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อม 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
การวิจยัและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
 

 ๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามการดําเนินงานวิจัยและรายงานผลสําเร็จของงานวิจัยปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
ในระบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ National Research Project Management : NRPM) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ประธานสภาวิจัยแห่งชาติเสนอ 
  ๒. ให้สํานักงานสภาวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(ระบบ NRPM) อย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติในการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยในระบบ NRPM เป็นประจําทุกปีอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยดังกล่าวควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะท่ีกําหนดเสร็จสิ้น
ในปีงบประมาณ ไม่รวมโครงการวิจัยท่ีต่อเนื่องหรือผูกพันงบประมาณ เพ่ือมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ 
และให้หน่วยงานระบุปัญหา/อุปสรรคท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการส่งผลการดําเนินงานวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการหาแนวทางแก้ไข 
ตลอดจนมีการรายงานผลการดําเนินงานในกลุ่มโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบายสําคัญของประเทศ (Issue-based) และ     
ในระยะต่อไป ควรขยายการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยไปสู่หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นองค์กรอิสระ/องค์การมหาชน เพ่ือให้
ครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณ และสะท้อนภาพรวมประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  ๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นประธานกรรมการ และมีอํานาจหน้าท่ีหลักในการรวบรวมงานวิจัยท้ังหมด
ของทุกภาคส่วนเพื่อนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ และสนับสนุนการนําความรู้มาใช้ในการพัฒนางานต่าง ๆ อย่างจริงจัง 
การกําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศของกระทรวง กรม รวมถึงภาคเอกชนให้ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยหลัก
ของประเทศ เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นต้น ให้มีความสอดคล้องกันและไม่เกิดความซํ้าซ้อน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหา
ในด้านต่าง ๆ ของประเทศได้ในภาพรวม 
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ โดยมีผลการเดินทางสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ณ พระราชวังในนครทิมพู เม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
โดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ได้พระราชทานแนวคิดว่า การพัฒนาด้านการเกษตรของภูฏาน ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค
ในการปลูกพืช คือ ปัญหาดินท่ีไม่เหมาะสม ทําให้ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าข้าว 
ประชาชนนิยมซ้ือผลผลิตท่ีนําเข้าจากอินเดียเนื่องจากมีราคาท่ีถูกกว่า และทรงเห็นว่าภูฏานน่าจะสามารถขยายตลาดในด้าน
เกษตรอินทรีย์และไม้ตัดดอกได้ในอนาคต โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า ท้ังนี้ ทรงสนพระทัยในด้านการพัฒนา
ทางด้านการประมงท้ังในแหล่งน้ําธรรมชาติและในบ่อเลี้ยง ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทรงเห็นว่าท้ังไทยและอินเดีย
เป็นประเทศท่ีมีความสําคัญต่อภูฏาน โดยอินเดียมีความสําคัญทางด้านการค้าเนื่องจากมีชายแดนติดกัน ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีเป็นจุดเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ 
  ๒. การเข้าประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรภูฏาน (Lyonchhen Jigmi Y.Thinley) เกี่ยวกับ
การพัฒนาทางด้านการเกษตร โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)   
ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีจะสนับสนุน และได้แจ้งให้ภูฏานทราบว่าการพัฒนาทางด้านการเกษตรของไทยได้ดําเนินการ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งโครงการ
ในพระราชดําริในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในแต่ละภูมิภาค 
  ๓. การเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Lyonpo Ugyen Tshering) โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศภูฏานกล่าวขอบคุณไทยท่ีให้การสนับสนุนภูฏานตลอดมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการเกษตร และเห็นว่า 
MOU ท่ีได้มีการลงนามร่วมกันนั้น ถือเป็นกลไกและกรอบความร่วมมือท่ีสําคัญกับประเทศภูฏาน รวมท้ังได้แจ้งให้ทราบว่าในปีนี้
ได้ริเริ่มท่ีจะมีการประชุมประจําปีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของท้ังสองประเทศเพื่อเป็นเวทีในการหารือความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ 
ส่วนการหารือในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน ได้มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยยินดี
ท่ีจะสนับสนุนให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการภายใต้ MOU ฉบับนี้ 
  ๔. การประชุมหารือในการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน ร่วมกับ Dasho Sherub Gyaltshen 
ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของภูฏาน ผลการหารือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยยินดีท่ีจะให้ความสนับสนุนความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมบุคลากรของภูฏานในด้านพืช สัตว์ และประมง รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด 
นอกจากนี้ จะสนับสนุนโครงการพระราชดําริ Farm Land Development ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก 
ซ่ึงมีแนวคิดท่ีจะใช้เป็นสถานท่ีในการเผยแพร่ความรู้และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ด้านการเกษตร 
  ๕. การติดตามศึกษาและดูงานด้านการเกษตร โดยดูงานด้านฟาร์มโคนม ห้องปฏิบัติการ ตลาดกลางเกษตรกร 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม อย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒ 
โดยสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ กล่าวถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ
และทุกระดับ รวมท้ังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมฯ ซ่ึงมีหัวข้อการหารือหลัก ๖ ข้อ ได้แก่ ความร่วมมือในการสํารวจและจัดทํา
หลักเขตแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน แรงงานและการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
การอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน และการใช้ประโยชน์จากเส้นทางถนนหมายเลข ๘ และ ๑๒ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย–ลาว 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
   ๑.๒ อนุมัติในหลักการว่า ก่อนท่ีจะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจในประเด็น
ท่ีไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
   ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๒. โดยบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Fowers) ตามความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศที่เห็นว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและไม่ใช่หนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่มีความจําเป็นต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
สําหรับลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตเพ่ิมเติมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของข้อผูกพัน
ทางการเงิน ท่ีปรากฏในวงเล็บ ๓ ของมาตรา ๗ ท่ีระบุว่า "ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน 
ค่าอาหารและท่ีพัก จะรับผิดชอบโดยประเทศผู้ส่ง สําหรับประเทศผู้รับจะรับผิดชอบค่าเดินทางทางบกในประเทศ และการเตรียมการ
ด้านพิธีการอ่ืน ๆ ในการประชุมฯ ดูเหมือนว่าข้อกําหนดในส่วนนี้ยังมีช่องว่างในการปฏิบัติท่ีอาจยังไม่ชัดเจนอยู่ แต่หากตัดคําว่า 
"ทางบก" ออก สําหรับฝั่งประเทศผู้รับ ก็จะปิดช่องว่างดังกล่าวได้ กล่าวคือฝั่งผู้รับจะ "รับผิดชอบค่า Local transportation ท้ังหมด 
โดยพิจารณารูปแบบการเดินทางท่ีเหมาะสม" แต่ท้ังนี้ ก็อาจทําให้พันธะทางการเงินของฝั่งผู้รับเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่แน่ใจว่าในฝั่งผู้ปฏิบัติ
จะยอมรับได้หรือไม่ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงว่าด้วย กรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการลงนามความตกลงว่าด้วย กรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๔ 
(เชียงของ-ห้วยทราย) ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ท่ีมิใช่สาระสําคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดําเนินการได้โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
  ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ความตกลงฯ ฝ่ายไทย และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายสําหรับการลงนามดังกล่าว 
  ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจลงนามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมาธิการ
บริหารและบํารุงรักษาสะพาน (ฝ่ายไทย) ตามนัยข้อ ๔ ของร่างความตกลงฯ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแต่งต้ังคณะทํางานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา 
 ฝ่ายไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

   ๑.๑ รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานของฝ่ายไทยด้านการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และ
วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือครอบคลุม ๕ ด้านหลัก ได้แก่ 
    ๑.๑.๑ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา ให้จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๒ พ้ืนท่ี 
ได้แก่ บริเวณอรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว)-ปอยเปต (จังหวัดบันเตียเมียนเจย) และจังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง โดยในเบื้องต้น
อาจพิจารณาจัดต้ังในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
    ๑.๑.๒ การพัฒนาเครือข่ายคมนาคม ให้พัฒนาเส้นทางคมนาคม ๓ ประเภท ได้แก่ ถนน (ทางหลวงหมายเลข ๕ 
หมายเลข ๖ และหมายเลข ๔๘) รถไฟ (ระหว่างอรัญประเทศ-คลองลึก-ปอยเปต-ศรีโสภณ และพัฒนาสะพานรถไฟข้ามแดน
ระหว่างคลองลึก-ปอยเปต) และจุดผ่านแดน (บ้านหนองเอี่ยน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว-สตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย) 
    ๑.๑.๓ การพัฒนาสาธารณูปโภคและความร่วมมือด้านพลังงาน ให้ต่อยอดโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน
กับกัมพูชา ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการขายไฟฟ้าเพ่ิมให้แก่กัมพูชา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําสตึงเมนัม และโครงการโรงผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินท่ีจังหวัดเกาะกง 
    ๑.๑.๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕ แนวทาง ได้แก่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกัมพูชา การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย  
ในมหาวิทยาลัยชายแดนกัมพูชา โครงการศูนย์แรกรับเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงท่ีจังหวัดบันเตียเมียนเจย และการสานต่อ
โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนถนนเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา 
    ๑.๑.๕ การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนกัมพูชา เห็นชอบแผนการดําเนินงานสร้างงานและรายได้
ให้แก่ชาวกัมพูชา ๕ ด้าน ได้แก่ การอํานวยความสะดวกด้านปัจจัยการผลิตสําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร การกําหนด
นโยบายการค้าและการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และการจัดบูรณาการการท่องเที่ยว 
   ๑.๒ เห็นชอบการแต่งต้ังคณะทํางานร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทย-กัมพูชาของฝ่ายไทย ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน คณะทํางาน 
และมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ในคณะทํางานร่วมฯ ฝ่ายไทยอีก ๑๖ คน โดยมีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ ตามที่ท่ีประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเสนอ ท้ังนี้ ให้จัดต้ังเป็น “คณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย” ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอเพิ่มเติม โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย เพ่ิมเติม 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการประสานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน เพ่ือรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนต่อแนวทาง
ความร่วมมือท้ัง ๕ ด้านดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย
 กับกระทรวงเทคโนโลยี การวิจัยและพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือ
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยี การวิจัยและพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วย
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมืออาจรวมถึง
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรวิทยา เทคโนโลยีการปรับคุณสมบัติของแร่ 
เทคโนโลยีการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานหมุนเวียน และสาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ท่ีเห็นพ้องร่วมกัน 
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์
และนโยบายของไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงเป็นประเด็นอ่อนไหวและอาจนํามา
ซ่ึงความขัดแย้ง จึงควรดําเนินการอย่างเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังควรพิจารณาสาขาความร่วมมือท่ีศรีลังกา
มีศักยภาพเพ่ิมเติม อาทิ พลังงานน้ํา และนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย–ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างไทยกับศรีลังกา เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-
๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทย
และศรีลังกาในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนา การขยายความร่วมมือด้านการเกษตรและการประมง การผลักดันความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ความเชื่อมโยง (Connectivity) การขยายความร่วมมือทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา รวมท้ังเสริมสร้างความร่วมมือ
ในกรอบพหุภาคี 
   ๑.๒ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยก่อนมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปแก้ไขร่างถ้อยแถลงร่วมฯ โดยตัดข้อความเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการสถาปนาเมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองแคนดี้ ออก และแก้ไขข้อความในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ  
ในข้อ ๑๗ จากเดิมความว่า “… to convert the existing MoU on Air Services to an “Open Skies” Air Services Agreement.” 
เป็น “…to strengthen Air Transpost Services between the two countries.” ก่อนการดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างไทยและศรีลังกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Agreement between the Govemment of the Kingdom of Thailand 
and the Govemment of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Visa Exemption for Holders of Diplomatic 
and Official Passports) โดยสาระสําคัญของความตกลงฯ เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด และอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
และการติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าท่ีการทูตและข้าราชการท้ังสองฝ่าย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
  ๑. การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา เพ่ือขยาย
ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อท้ัง ๒ ฝ่าย ได้แก่ การอํานวยความสะดวกประชาชนจากประเทศภาคีหรือ
ประเทศอ่ืนท่ีเดินทางมาราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร การจัดการ ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศของตนเพ่ือแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การอํานวยความสะดวก
และช่วยเหลือภาคีอ่ืนในการจัดต้ังและการดําเนินการของสํานักงานนักท่องเที่ยวแห่งชาติและตัวแทนสํานักงานของธุรกิจการท่องเที่ยว



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

ในประเทศของตน การช่วยเหลือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือบรรลุผลโครงการและการศึกษาการพัฒนานักท่องเที่ยว  
ท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังการสนับสนุนงานวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศในสาขาการท่องเที่ยว ท้ังนี้ หากก่อนการลงนามมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุตําแหน่ง) ระหว่าง
เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม- 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Programme Fund) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Programme Fund) 
โดยมีจํานวนเงินก้อนแรก (Initial Amount) จํานวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๓๐ บาท
ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ) ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับเยาวชนอาเซียน โดยกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในอาเซียน
อันเป็นประโยชน์แก่เยาวชนไทยมากท่ีสุด 
 

 ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
  ระหว่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศในอนุภูมิภาค ๖ ประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศในอนุภูมิภาค 
๖ ประเทศ มีสาระสําคัญเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการที่จะควบคุมปัญหายาเสพติด ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
  ๒. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแถลงการณ์ฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย หากมีความจําเป็น โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง และกรณีท่ีต้องมีการลงนามรับรอง
แถลงการณ์ฉบับนี้ ให้เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่ีจะพิจารณาดําเนินการภายในกรอบของร่างแถลงการณ์
ดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ๑. ประเทศไทยได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ 
(The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุม 2nd APWS ประกอบด้วย การประชุมระดับผู้นํา (Leader’s 
Forum) เป็นการหารือของผู้นํารัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องและผู้นําองค์การระหว่างประเทศในหัวข้อภาวะผู้นําด้านน้ํา “Water Security 
and Water-Related Disaster Challenges : Leadership and Commitment” การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Focus Area Sessions) 
และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านน้ํา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ําในภูมิภาค เสริมสร้างการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยได้เชิญผู้นําจากประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ๔๙ ประเทศ รวมท้ังรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
ในเวทีท่ีเกี่ยวข้อง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

  ๒. ในช่วงเวลาเดียวกับการประชุม 2nd APWS จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว 
ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติมในคณะผู้แทนฝ่ายไทย และให้รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายท้ังหมดเข้าร่วมพิธี
การต้อนรับผู้นําจากประเทศต่าง ๆ การประชุม และงานเลี้ยงอาหารค่ําผู้เข้าร่วมการประชุม 2nd APWS รวมทั้งงานแสดงแสงสีเสียง
เวียงกุมกาม และให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทํารายละเอียดกําหนดการ
และการมอบหมายรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีรัฐมนตรีเกียรติยศและรัฐมนตรีประจําผู้นําในการประชุมดังกล่าวส่งให้รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง
ด้วย 
  ๓. ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ิน ท้ังนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บริหารจัดการพ้ืนท่ีดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (The 2nd 
Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๘ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ 
   ๑.๑ สื่อกลางแจ้ง ติดต้ังป้ายขนาดใหญ่ในและนอกตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ป้ายขนาดกลางในเส้นทางสําคัญ
ท่ัวอําเภอเมืองเชียงใหม่ ป้ายต้อนรับผู้นําในสถานท่ีสําคัญ อาทิ ท่าอากาศยานกองทัพอากาศ กองบิน ๔๑ โรงแรมเลอเมอริเดียน 
และโรงแรมแชงกรี-ลา รวมท้ังป้ายติดข้างรถสองแถว และการข้ึนข้อความประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ LED ท่ัวเมืองเชียงใหม่ 
   ๑.๒ สื่อโทรทัศน์ จัดทําสปอตโทรทัศน์ ความยาว ๑๕ และ ๓๐ วินาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓, 
๕, ๗, ๙ และ ๑๑ และโทรทัศน์เคเบิ้ล การสัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เพ่ือออกรายการโทรทัศน์ 
อาทิ รายการประเด็นข่าวร้อน (ช่อง ๑๑) รายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี (ช่อง ๗) และรายการเช้านี้ท่ีหมอชิต (ช่อง ๗) เปน็ต้น 
   ๑.๓ สื่อวิทยุ จัดทําสปอตวิทยุ ความยาว ๑๕ และ ๓๐ วินาที ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
ในช่วงข่าวภาคเช้าและภาคค่ําประจําวัน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการประกาศประชาสัมพันธ์ทางคลื่น FM 102.5 
   ๑.๔ สื่อสิ่งพิมพ์ จัดทําบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐ จัดทําเอกสารหุ้มปก (supplement) 
ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และบางกอกโพสต์ 
  ๒. การจัดต้ังศูนย์ข่าว เพ่ืออํานวยความสะดวกสื่อมวลชนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยห้องลงทะเบียน
สื่อมวลชน ห้องทํางานสื่อมวลชน ห้องตรวจอุปกรณ์ และห้องรับสัญญาณภาพและเสียง 
  ๓. การถ่ายทอดสดงานเลี้ยงอาหารค่ําโดยนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีเวียงกุมกาม 
ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
และการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมโดยนายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. 
โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙) ซ่ึงเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (host broadcaster) ของการประชุมฯ 
  ๔. การแถลงข่าว 
   ๔.๑ ก่อนการประชุม จัดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) และนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ท่ีศูนย์ประชุมฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๔.๒ ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ํา
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานแถลงประจําวัน เป็นผู้รับผิดชอบการแถลงข่าวประจําวัน 
ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
   ๔.๓ ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ระดับชาติฯ จะเป็นผู้แถลงข่าวผลการประชุม ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีศูนย์ประชุมฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง ความร่วมมือ
 ทางด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
เรื่อง ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
และสนับสนุนการจัดการป่าไม้โดยชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ีเป็นสมาชิกป่าชุมชนและชุมชนในประเทศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดําเนินการเก่ียวกับการปรับเปล่ียนกิจกรรมและปรับแก้
ถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ก่อนการลงนามต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบ
อํานาจเต็ม (Full Powers) 
  ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งรัดให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน
แห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific : RECOFTC) 
ร่วมกันนําความรู้ด้านการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และควรกําหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นสิทธิร่วมกันของ RECOFTC และกรมป่าไม้ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการเผยแพร่สู่สาธารณะและชุมชนโดยรวม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สําหรับการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
 เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการ
จัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบเอกสารร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สําหรับการประชุมระดับผู้นําด้านน้ํา
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ 
ผู้นําประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมแสดงเจตนารมณ์และแสดงออกร่วมกันว่าผู้นําของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
โดยเล็งเห็นความสําคัญเรื่องน้ํา รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในการบริหารจัดการน้ํา ท้ังในภาวะปกติเพ่ือให้การใช้น้ํา
เกิดประโยชน์สูงสุด และในภาวะเผชิญเหตุภัยพิบัติ เพ่ือให้ทุกประเทศอยู่รอดในภาวะท่ีคาดเดาได้ยากอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และทกุประเทศแสดงออกถึงความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือกันในยามเกิดภัยพิบัติ ท้ังนี้ ร่างปฏิญญาฯ 
ไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาท่ีเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศใด ๆ และให้แถลงร่างปฏิญญาฯ ประกอบการประชุมระดับผู้นํา 
(Leader Forum) ในวันจันทร์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
   ๑.๒ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อกฎหมายและผลประโยชน์
ของไทย มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นํา
ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรปรับแก้ถ้อยคําในร่างปฏิญญาฯ โดยย่อหน้าแรก บรรทัดท่ี ๔ 
ตัดข้อความ “and do hereby agree to” และเพ่ิมข้อความ “Do hereby declare to” ไปดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสารผลการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการพัฒนา
 แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

  ๑. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงการณ์ประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งท่ี ๒ [Joint Statement of the Second Vice Foreign Ministers’ Meeting on East-West 
Economic Corridor (EWEC) Development] และร่างถ้อยแถลงสะหวันนะเขตว่าด้วยการตรวจสอบพร้อมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และการตรวจสอบสินค้าเพียงครั้งเดียวท่ีจุดผ่านแดน แดนสะหวัน-ลาวบาว และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต-มุกดาหาร [Savannakhet 
Statement on the Implementation of Single Window Inspection (SWI) and Single Stop Inspection (SSI) at the 
Dansavanh-Lao Bao and at the Savannakhet-Mukdahan Border Crossing Points] 
  ๒. อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายรับรองร่างถ้อยแถลงฯ ท้ัง ๒ ฉบับ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ
จะเจรจาให้อยู่บนพ้ืนฐานท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถปฏิบัติได้ และมีกฎหมายภายในรองรับ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ๑. การประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการน้ําท้ังระบบ และการสร้างความม่ันคงด้านน้ําเพ่ือชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการเผชิญภัยพิบัติ โดยมีการบูรณาการ
การทํางานร่วมกับประเทศต้นน้ําและปลายน้ํา ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ําในประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นปัจจัยการผลิตท้ังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จึงขอให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการวางแผนรองรับการบริหารจัดการน้ําของประเทศเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกันท้ังระบบ
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยรวมถึงการร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอย่างท่ัวถึง ตลอดจนการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างระบบเตือนภัย  
ท่ีแม่นยํา และการวางระบบป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยพิบัติด้านน้ําด้วย 
  ๒. ในส่วนของอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้าขนาดใหญ่ท่ีได้ออกแบบและจัดเตรียมไว้รองรับการประชุม และจัดนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ จึงขอให้
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องศึกษาและสํารวจเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงระหว่างการจัดประชุม เช่น เส้นทางคมนาคมบริเวณทางเข้าศูนย์ประชุมฯ ท่ีจะต้องขยายพ้ืนท่ีทางเข้าให้รองรับยานพาหนะ
จํานวนมากท่ีมุ่งสู่ศูนย์ประชุมฯ และให้มีระบบแยกการควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ประชุมฯ เป็นต้น เพ่ือนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความพร้อม มุ่งสู่การเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าระดับภูมิภาค รวมท้ังให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประโยชน์
จากศูนย์ประชุมดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สงูสุดอย่างต่อเนื่องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การบริจาคเงินสมทบกองทุนสําหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Alliance of 
 Civilizations-UNAOC) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของ United 
Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) ประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ 
งบเงินอุดหนุน ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 
   ๑.๒ อนุมัติในหลักการให้บริจาคเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรม
ของ UNAOC ประจําปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ รวม ๔ ปี ปีละจํานวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบเงินอุดหนุน ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศ
จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หากไม่มีการเปลี่ยนหรือคํานวณ
อัตราการบริจาคใหม่ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเกี่ยวกับการร่วมกําหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินบริจาค ซ่ึงในฐานะประเทศผู้บริจาคเงินสมทบกองทุน สามารถร่วมกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินบริจาค 
ได้ว่าต้องการใช้สนับสนุนกิจกรรมใดของ UNAOC เป็นการเฉพาะได้ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาเพ่ือการยกระดับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3 
 Macroeconomic Research Office : AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาเพื่อการยกระดับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3 
Macroeconomic Research Office : AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ และเสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยร่างกรอบเจรจาฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑.๑ ยกระดับ AMRO เป็นองค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ AMRO 
ให้มีความเป็นอิสระในการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ รายประเทศและของท้ังภูมิภาค 
   ๑.๒ การบริหารจัดการ AMRO อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง
อาเซียน+๓ 
   ๑.๓ การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ AMRO และบุคลากรของ AMRO ควรเป็นไปตามหลักความจําเป็น
แก่การปฏิบัติหน้าท่ี (Functional Necessity) ซ่ึงจะต้องพิจารณาโครงสร้าง วัตถุประสงค์และภารกิจของ AMRO เป็นสําคัญ 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ AMRO และพิจารณาเปรียบเทียบกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ท่ีให้กับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ท้ังนี้ ขอบเขตของเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันนั้น ไม่ควรจะให้มากกว่าองค์การระหว่างประเทศอ่ืน 
ท่ีมีโครงสร้างและภารกิจท่ีคล้ายกัน เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund : IMF) โดยคํานึงถึงข้อจํากัดของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นสําคัญ 
   ๑.๔ กรณีท่ีมีข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกกับ AMRO ให้สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทในทางสากลได้ 
อาทิ วิธีอนุญาโตตุลาการหรือการจัดต้ังองค์คณะไต่สวน (Tribunal) ท้ังนี้ กลไกดังกล่าวต้องมีความเป็นกลาง มีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
   ๑.๕ ให้เจรจาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและประเด็นดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม 
  ๒. สําหรับผู้แทนในคณะกรรมการ AMRO Board มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา
ว่าควรเป็นหน่วยงานท่ีทํางานด้านเศรษฐกิจมหภาคเป็นผู้แทน 
 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
  กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย
 กับกระทรวงท่ีดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงท่ีดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงเป็นความตกลงระดับหน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบรางระหว่างกัน ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระสําคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้โดยไม่ต้องนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือการพิจารณาอีกครั้ง 
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย สําหรับการลงนาม
ดังกล่าว 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และไม่มีข้อผูกพัน
ทางด้านการลงทุนใด ๆ ในอนาคต รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อกระทรวงท่ีดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลของสาธารณรัฐเกาหลี 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

เป็นกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่ง (Ministry of Land Infrastructure and Transport) และให้กระทรวงคมนาคม
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนากําลังคน แผนปฏิรูปโครงสร้างองค์กร และแผนพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางท่ีมีระยะเวลาและเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างเป็นระบบและมีการนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 
(Expo Milano 2015) ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
วงเงินรวม ๘๓๐,๙๓๕,๖๐๐ บาท โดยใช้จ่ายตามรายการและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โครงการ วงเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาดูแล ควบคุมงาน ออกแบบ ก่อสร้าง และการจัดการนิทรรศการ 
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ วงเงิน ๓๙,๐๔๕,๖๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง
อาคารจัดนิทรรศการ รื้อถอน และการจัดการนิทรรศการ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในวงเงิน ๗๓๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นต้น เพ่ือจัดทําแผนงานโครงการในการเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและการเร่งรัดการผลิตสินค้า
เพ่ือส่งเสริมการส่งออกของประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
 ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นการวางกรอบการดําเนินงานความร่วมมือท่ีไทยจะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของวานูอาตู โดยกําหนดสาขาท่ีจะดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ๕ สาขา ได้แก่ การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน การค้าและการลงทุน 
   ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ 
รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมรกิาเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับข้อมติท่ี S.RES.77 “A Resolution expressing the 
sense of Congress relating to the commemoration of the 180th anniversary of diplomatic relations between 
the United States and the Kingdom of Thailand” ของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา โดยข้อมติมีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐฯ ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส
ท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา แสดงความยินดีต่อไทยและประชาชนชาวไทยในการยึดมั่นกับค่านิยมประชาธิปไตย 
แสดงความยินดีและปรารถนาดีแก่ความเจริญรุ่งเรืองของไทย และแสดงความหวังให้ไทยและสหรัฐฯ มีมิตรภาพท่ีย่ังยืนและต่อเนื่องสืบไป 
ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี้ ปาปัวนิวกินี ของกระทรวงการต่างประเทศ และมอบหมาย
ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีตารางติดตามผลท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา ได้แก่ การเชิญนายกรัฐมนตรี
ปาปัวนิวกินีเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการและเชิญเข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งท่ี ๒ การจัดต้ังกลไก
การหารือทวิภาคีซ่ึงท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะให้กรอบการหารือดังกล่าวเป็นเวทีเพ่ือทบทวนส่งเสริมความร่วมมือของสองฝ่าย โดยไทย
จะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรก การเร่งรัดการเจรจาความตกลงท่ีคั่งค้าง โดยเฉพาะความตกลงเพื่อส่งเสริมและปกป้องการลงทุน 
และความตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน การเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังปาปัวนิวกินี และการส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คําแนะนํา
ในการปลูกข้าว การลงทุนเพื่อพัฒนาและหาแหล่งก๊าซธรรมชาติในปาปัวนิวกินี การเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมการประมง
ของปาปัวนิวกินี การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของปาปัวนิวกินี การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การเปิดสถานเอกอัครราชทูตปาปัวนิวกินีประจําประเทศไทย และการเปิดสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี้ การตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้กับคนปาปัวนิวกินี และการใช้ประโยชน์
จากความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศไทย-ปาปัวนิวกินี (Air Service Agreement) การให้ความร่วมมือทางวิชาการในสาขา
ท่ีปาปัวนิวกินีมีความสนใจ และการสนับสนุนปาปัวนิวกินีในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ 
รวมท้ังขอรับการสนับสนุนจากปาปัวนิวกินีในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ และการสมัครเป็นสมาชิก
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 และการประชุมคณะกรรมาธิการ  ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ของกระทรวง
การต่างประเทศ และมอบหมายส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา 
ดังนี้ 
  ๑. การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) 
กับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ประเด็นติดตาม อาทิ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของประธานาธิบดีรัสเซีย การเร่งรัดเจรจาความตกลงทวิภาคีท่ียังคั่งค้างให้แล้วเสร็จเพ่ือให้มีการลงนามในช่วงการเยือนระดับสูง 
การขายสินค้ายุทโธปกรณ์ เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซีย การลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมในภูมิภาค และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย การขยายการนําเข้าสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตร การจัด
โครงการและกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูของสหพันธรัฐรัสเซียกับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติ และการเข้าร่วมการประชุม Asian and Pacific Energy Forum (APEF 2013) ท่ีเมืองวลาดิวอสต็อก ปี ๒๕๕๖ 
การพิจารณาการต่อยอดทุนรัฐบาลรัสเซียท่ีมอบให้แก่นักศึกษาไทย การเร่งรัดดําเนินโครงการชําระเอกสารทางประวัติศาสตร์ ไทย-รัสเซีย 
ช่วงท่ี ๒ การสานต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อฉลอง ๑๑๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๕๕ การเร่งรัด
การเจรจาร่างพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ การสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษารัสเซียเพ่ิมมากข้ึนในมหาวิทยาลัยไทย และการเรียนการสอน
ภาษาไทยในรัสเซีย การเร่งรัดจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๔ การติดตามผลการพิจารณา
การขอเสียงสนับสนุนจากรัสเซียในการสมัครของไทยในฐานะสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
ปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ และการสนับสนุนรัสเซียในการสมัครเป็นสมาชิก ECOSOC รวมท้ังการหารือและรับรองร่าง Declaration 
on the Framework Principles of Strengthening Security and Developing Cooperation in the Asia-Pacific Region 
สําหรับการประชุมสุดยอด EAS ในปี ๒๕๕๖ และการสนับสนุนการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น 
  ๒. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี ๕ ประเด็นติดตาม อาทิ ความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับรัสเซียในกรอบองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศและอนุภูมิภาคี การสานต่อการดําเนินแผนการดําเนินงาน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๔ การเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียให้เพ่ิมข้ึน
สองเท่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ การเร่งรัดเจรจาและลงนามในร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย การเร่งรัดและติดตามฝ่ายรัสเซียให้ออกใบอนุญาตการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของสถานประกอบการไทยไปรัสเซียเพ่ิมเติม การเร่งรัดและติดตามการปรับปรุงรายชื่อสถานประกอบการสินค้า
ประมงไทยท่ีได้รับการอนุมัติให้ส่งออกสินค้าประมงไปยังรัสเซียในเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของฝ่ายรัสเซีย การเพ่ิมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์การเกษตร อาทิ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ปลาและอาหารทะเล สับปะรด การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส
การลงทุน ตลอดจนโครงการและความคิดริเริ่มด้านการลงทุนสองฝ่าย การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง “Gazprombank” กับ
ธนาคารในประเทศไทย การเร่งรัดการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานไทยกับรัสเซีย 
การขยายการเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างรัสเซียและไทย และการจัดการหารือเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านการให้บริการทางอากาศ
ในปี ๒๕๕๖ การเร่งรัดการจัดทําแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัสเซียและไทยระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๕ 
การจัดต้ังความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการน้ําและเทคโนโลยีชลประทาน 
การผลักดันให้มีผลบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียน 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของท้ังสองประเทศในอาณาเขตของไทย
และรัสเซีย การสานต่อการเจรจาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และการสานต่อความร่วมมือเพ่ือต่อต้าน
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอลเบเนียว่าด้วยการยกเว้น
 การตรวจลงตราซ่ึงกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอลเบเนีย
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซ่ึงกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ มีสาระสําคัญเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้า-ออก และพํานักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในดินแดนของแต่ละฝ่ายของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ 
ในส่วนท่ีไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้
โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ 
  ๓. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายแอลเบเนียเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ของกระทรวงการต่างประเทศ และมอบหมายส่วนราชการต่าง ๆ 
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทําข้ึน ได้แก่ การเชิญนายกรัฐมนตรี
นิวซีแลนด์เยือนไทยอย่างเป็นทางการ การส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และการสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย การให้ชาวนิวซีแลนด์เดินทางมาประเทศไทยและให้ทดลองใช้บริการด้านการแพทย์ในไทย 
การพิจารณาให้มีความร่วมมือด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ระหว่างกัน การเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกันอีก ๒ เท่าตัวภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
การทบทวนมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๖ การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว และ
การเก็บผลผลิตทางการเกษตร (food storage) ของนิวซีแลนด์ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology 
and Innovation : ST) ของนิวซีแลนด์ เพ่ือพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของไทยให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน ข้อเสนอของนิวซีแลนด์
ท่ีให้คงจํานวนเที่ยวบินกรุงเทพฯ-นครโอ๊คแลนด์ ของการบินไทยไว้เท่าเดิม ความร่วมมือในเร่ืองเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 
การเชิญนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Water Summit ณ เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
การขยายความร่วมมือเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การแลกเสียงสนับสนุนในการสมัครเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิก
ไม่ถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ รวมท้ังการพิจารณาผู้สมัครผู้อํานวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) 
ของนิวซีแลนด์ 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยข่าวกรอง
 ทางการเงินประเทศอินเดีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
  ๑. ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดทําความตกลงกับสาธารณรัฐอินเดีย โดยใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ท้ังนี้ ร่าง MOU ระหว่างไทยกับอินเดียมีสาระสําคัญหลักตรงกับร่าง MOU 
ฉบับต้นแบบ โดยมีการปรับรูปแบบตอนท้ายเพียงเล็กน้อย 
  ๒. ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-มัลดีฟส์ ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างไทยกับมัลดีฟส์ เพ่ือใช้เป็นเอกสารสรุปผล
การเยือนมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยเอกสารร่างถ้อยแถลงฯ   
มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมัลดีฟส์ในการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างท้ังสองประเทศในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา 
  ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยก่อนมีการประกาศถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
 แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Memorandum of Understanding on the Establishment 
of Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Maldives) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกการปรึกษาหารือ และทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ 
ซ่ึงจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ว่าด้วยการโอนตัว
 ผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิด
และความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
เงื่อนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้กระทําผิดระหว่างภาคี เพ่ือความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหว่าง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

ท้ังสองประเทศ ให้โอกาสคนชาติของตนท่ีต้องโทษตามคําพิพากษาในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งสามารถขอกลับไปรับโทษต่อในประเทศ
ของตน เพ่ือช่วยให้ผู้กระทําผิดเหล่านั้นสามารถเตรียมตัวเพ่ือกลับคืนสู่สังคมเม่ือพ้นโทษได้ 
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ 
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลง
กับฝ่ายมัลดีฟส์ต่อไป 
   ๑.๔ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม ให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับภาษาในการทําสนธิสัญญาฯ กรณี
กระทรวงการต่างประเทศกําหนดในร่างข้อบทสุดท้ายให้มีการจัดทําสนธิสัญญาดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อาจมีปัญหาในภายหลัง
หากนําสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวเสนอต่อศาล เนื่องจากขาดสนธิสัญญาฉบับภาษาไทยอย่างเป็นทางการ และหากมีการแปลภาษา
คลาดเคลื่อนย่อมอาจถูกฟ้องร้องจากบุคคลท่ีได้รับความเสียหายได้ ท้ังนี้ ในสนธิสัญญาฉบับอ่ืน ๆ ล้วนแต่มีการจัดทําสนธิสัญญา
เป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการให้รัฐคู่สัญญารับรองความถูกต้อง และในกรณีท่ีมีการใช้ภาษารัฐคู่สัญญาเพียง ๒ ภาษา ควรมีการกําหนด 
ให้แต่ละภาษามีความถูกต้องเทา่เทียมกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย–สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
มีสาระสําคัญเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน โดยมีสาขาความร่วมมือครอบคลุมด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาท่ีสองฝ่ายมีศักยภาพ อาทิ เกษตร ประมง อาคารแปรรูป การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม การท่องเที่ยว ธุรกิจก่อสร้าง การบริการ สุขภาพ โลจิสติกส์ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการศึกษา รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ท้ังสองฝ่ายหารือเพ่ือเพ่ิม/ขยายความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ด้วย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และหากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงเอกสารท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ หรือหากติดภารกิจ ให้มอบหมาย
ผู้อ่ืนลงนามแทนต่อไป 
   ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการกําหนดสาขาแบบกว้าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการสาธารณสุข อาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและมีผลในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-อินเดีย ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างไทยกับอินเดีย เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
สรุปผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอินเดีย ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 
มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทยและอินเดียในการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างท้ังสองประเทศในประเด็นต่าง ๆ 
   ๑.๒ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ก่อนมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 
ในข้อ ๔๒ ความว่า “...ฝ่ายไทยและอินเดียได้ลงนามในความตกลงดังต่อไปนี้ ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรีมันโมฮัน สิงห์ : (๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างไทยและอินเดีย...” ซ่ึงในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการดําเนินการเพื่อเตรียมการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวก่อนการลงนามแล้ว แต่ทราบในภายหลังว่า



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

ฝ่ายอินเดียยังไม่พร้อมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว จึงขอให้ตัดข้อความในข้อ ๔๒ (๓) ออก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
และข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเห็นควรเสนอให้ฝ่ายอินเดียพิจารณาเรื่องการนําเข้าแรงงานจากไทยไปทํางาน
ในสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการในประเทศอินเดีย รวมท้ังการขยายความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรครอบคลุม
ความสัมพันธ์ทั้งสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ เพื่อให้สถาบันวิจัย
และสถาบันการศึกษามีโอกาสได้รับความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศได้อย่างครอบคลุม
ท้ังทางด้านการวิจัยและพัฒนา และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีสาระสําคัญ
เพ่ือกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ 
  ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลง
กับฝ่ายอินเดียต่อไป 
  ๔. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม ให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วย
 การจัดต้ังโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย-อินเดีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
ว่าด้วยการจัดต้ังโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย-อินเดีย (Memorandum of Understanding between the Government of 
the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of India on the Establishment of the Thailand-
India Exchange Programme) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียในระดับประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ การศึกษา วิชาการ และวัฒนธรรม ให้เพ่ิมพูนย่ิงข้ึน ท้ังนี้ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณรายปี จํานวน ๑๗,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากไทยและอินเดียในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่าย
จะเป็นผู้บริหารงบประมาณและจัดกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ 
   ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

 ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม 
  ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
  และการเปล่ียนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 
 

 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 

 ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 
  ระหว่างประเทศ 
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นโยบายการบริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 
หรือ People Movement for a Just Society (P-move) ท่ีเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      
ซ่ึงยังมิได้รับการแก้ไข เช่น การออกโฉนดชุมชน ปัญหาท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภค ปัญหาสัญชาติและชาติพันธ์ุ เป็นต้น จึงมอบหมาย 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี    
ท่ี ๑๕/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นประธานกรรมการ จัดประชุม
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชน พร้อมท้ังเร่งรัดการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินการของส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีปัญหาการจัดสรรท่ีดินให้แก่ประชาชนต่อคณะกรรมการฯ โดยด่วนด้วย 
  ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ เพ่ิมเติมในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน 
เพ่ือสังคมที่เป็นธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแผนและกรอบระยะเวลาในการตรวจราชการและติดตามการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ 
เพ่ือให้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เช่น การเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง การปลูกป่าในช่วงต้นฤดูฝน การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรท่ีสําคัญตามช่วงระยะเวลาท่ีออกสู่ตลาด 
การเตรียมความพร้อมในการขุดลอกคูคลองรองรับปริมาณนํ้าฝนท่ีจะมีในช่วงปลายปี เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุและขอนแก่น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ในภูมิภาค ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ และขอนแก่น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และคณะ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
เพ่ือรับฟังรายงานสถานการณ์/สภาพปัญหาของจังหวัด พร้อมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซ่ึงจาก
การรับฟังบรรยายสรุปและติดตามผลการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีท้ัง ๒ จังหวัด ด้านภัยแล้งพบว่า จังหวัดกาฬสินธ์ุ และขอนแก่น 
ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภค-บริโภค ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ ประชาชนไม่ประสบปัญหาการขาดแคลน
แต่อย่างใด และได้มอบนโยบายเพ่ือให้จังหวัดดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ให้จังหวัดให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการเฝ้าระวังในสถานศึกษาอย่าให้เป็นแหล่ง
ซ้ือ-ขายโดยเด็ดขาด 
  ๒. ให้จังหวัดดูแลประชาชนอย่าให้ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 
  ๓. ให้จังหวัดพิจารณาและประเมินสินค้า OTOP ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไป 
และให้พิจารณาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างมาตรฐานสินค้าให้เป็นท่ียอมรับ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ิมข้อมูลสินค้าและสถานท่ี
ติดต่อให้ชัดเจนข้ึน รวมท้ังพิจารณาช่องทางการตลาดด้วย ท้ังนี้ อาจขอความร่วมมือและคําแนะนําจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

  ๔. การประชาสัมพันธ์โครงการ “๑ ทุน ๑ อําเภอ” ซ่ึงในปี ๒๕๕๖ ขยายเป็นโครงการ “๒ ทุน ๑ อําเภอ” ขอให้
จังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในจังหวัดได้รับทราบต่อไปด้วย 
  ๕. สําหรับจังหวัดขอนแก่นซ่ึงกําหนดทิศทางการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และศูนย์กลางทางการแพทย์ 
ขอให้จังหวัดรวบรวมสถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ และข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาต่างชาติว่าเป็นผู้มีกําลังซ้ือหรือไม่ เพ่ือวางแผน
และเตรียมขยายการรองรับด้านต่าง ๆ ในอนาคตให้เหมาะสมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบรายงานผลการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
ในพ้ืนท่ี ๓๗ จังหวัด ระหว่างวันท่ี ๑๒-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย การรายงานการเกิดวิกฤตภัยแล้งในพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ 
การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาตามมาตรการระยะยาวในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากน้ําอย่างท่ัวถึงของหน่วยงาน
และจังหวัด การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
  ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และข้อพิจารณา
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
   ๒.๑ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะไปร่วมกันพิจารณาดําเนินการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
    ๒.๑.๑ ควรมีการทํา VDO Conference จากส่วนกลางไปยังจังหวัดโดยตรงเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แบบบูรณาการสามารถดําเนินการได้สําเร็จในเวลาเร่งด่วน 
    ๒.๑.๒ จังหวัดควรจัดทําโครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ/คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติการราชการประจําปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
    ๒.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีข้อกําหนดท่ีไม่เอ้ือต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว จึงควรมีการกําหนดมาตรการท่ียืดหยุ่น 
    ๒.๑.๔ กรณีกรมบัญชีกลางควรยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างกรณีโครงการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ําหลายสาย  
ในจังหวัด โดยให้เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างวิธีกรณีพิเศษ 
   ๒.๒ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ ได้แก่ 
    ๒.๒.๑ จัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด เพ่ือกําหนดแนวทาง 
การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบท่ีใช้ท้ังมาตรการด้านกายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ
สาธารณูปโภค 
    ๒.๒.๒ พัฒนายกระดับการจัดการภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรการให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การเตรียมความพร้อม การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูบูรณะ 
โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการและสร้างเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการ 
    ๒.๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านการจัดการภัยแล้ง โดยบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านการเตือนภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
    ๒.๒.๔ วางระบบเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และผู้นําท้องถิ่น ผนึกกําลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ กองทัพ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 
เพ่ือระดมสรรพกําลังและบูรณาการระบบการจัดการภัยแล้งของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
    ๒.๒.๕ สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียนและท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยแล้ง วางระบบปฏิบัติการสํารองในระดับองค์กรและฝึกซ้อมรับมือกับภัยแล้งอย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือสร้างความต่ืนตัวให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... กลับไป
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. โดยที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของ AEC จึงควรพิจารณาพันธกรณีในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การกําหนดโครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท้ังนี้ ให้มีบทบัญญัติท่ีสามารถรองรับกับกฎหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
  ๒. การกําหนดคุณสมบัติในเรื่องการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย และบทเฉพาะกาลที่เกี ่ยวข้อง 
การออกหนังสือรับรอง รวมถึงมาตรการอื่นของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จะนําไปกําหนดเป็นมาตรฐานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยต่อไป ควรคํานึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติได้โดยเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 
  ๓. การยกเว้นไม่ใช้บังคับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กับหน่วยงานบางหน่วยงานจะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ
 แต่งต้ังก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการที่ขอให้นําเรื่องการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเบิกจ่ายเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นจํานวนเงิน 
๓,๐๑๔,๘๓๖,๒๙๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจํานวนเงิน ๔,๒๖๐,๙๖๙,๐๑๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจํานวนเงิน 
๔,๕๑๖,๖๒๗,๑๔๐ บาท รวมเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๗๙๒,๔๓๒,๔๔๐ บาท ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน ๕๔,๘๐๑ คน 
ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ให้สถาบันอุดมศึกษา ๗๙ แห่ง ทบทวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีท่ีหมดความจําเป็น
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หรือใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการท่ีดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมาดําเนินการ โดยขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
สําหรับเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้สถาบันอุดมศึกษา 
๗๙ แห่ง ขอรบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนกลุ่มท่ี ๑ (พัฒนาและ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ท้ังนี้ ในด้านโครงสร้างและอัตรากําลังให้พิจารณา
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

  ๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย กระทรวงยุติธรรมได้จ่ายเงินเยียวยา 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (เมื่อปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓) จํานวน ๑๐ ราย เป็นเงิน ๘,๑๕๑,๐๒๔ บาท 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้เสยีหาย จํานวน ๒,๒๖๗ ราย เป็นเงิน ๑,๗๗๕ ล้านบาท 
  ๒. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน ๕๑,๑๕๘ หมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยการนําเข้าสู่ระบบ
บําบัดรักษาท้ัง ๓ ระบบ จํานวน ๑๓๘,๓๖๘ ราย 
  ๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ปลูกจิตสํานึก
และสร้างความตระหนักรู้ โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการต้นแบบท่ีมีความประพฤติดี ทุ่มเทในการทํางาน ไม่ทุจริต ซ่ึงโครงการ
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๑ กรม ๑ ป้องกันโกง) มีหน่วยงานส่งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  
ท่ีผ่านการอนุมัติ ๑๔๓ กรม และจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด 
  ๔. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน สํานักงานนโยบาย
และบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติได้ดําเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๘ ลุ่มน้ํา และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําอ่ืน ๆ ๑๗ ลุ่มน้ํา การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ี
ชลประทานเพ่ือส่งน้ําและระบายน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูก ๒๔.๕๒ ล้านไร่ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีการเกษตรและพื้นท่ี
เศรษฐกิจลดลง ๖๐,๐๐๐ ไร่ รวมท้ังการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๐ โครงการ 
  ๕. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดทําโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ภายใต้วัตถุประสงค์การเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกคนในพ้ืนท่ี
ดํารงชีวิตได้ปกติสุข การขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย เป็นต้น 
และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการบูรณาการในการทํางานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีโครงการที่ซํ้าซ้อนกัน 
  ๖. เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ กระทรวงการคลัง
รายงานการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน
ของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
  ๗. เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวท้ังในและนอกประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้มีนโยบายการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ภายในปี ๒๕๕๘ โดยร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสํารวจ
พ้ืนท่ีติดต้ังสัญญาณ WiFi ในพ้ืนท่ี ๑๓ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ชลบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ เลย นครราชสีมา 
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี 
  ๘. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 
(OTOP และ SMEs) กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การจัดทําฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดย
ในปี ๒๕๕๕ มีผู้ลงทะเบียนท้ังสิ้น ๓๕,๙๘๔ กลุ่ม และมีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๗๑,๕๙๑ ผลิตภัณฑ์ และ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า การยกระดับผู้ประกอบการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP Plus) เป็นต้น 
  ๙. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยเพิ่มข้ึน ๘,๗๘๐ หมู่บ้าน และอาสาสมัคร
เพ่ิมข้ึน ๑๗๕,๖๐๐ คน และคาดว่าจะมีโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๖ 
รวม ๑๐๘ เวที กลุ่มเป้าหมาย ๗๕,๗๐๐ คน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานัก
 นายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ประจาํเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

   ๑.๑ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยแจ้งว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้โอนให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการตามจํานวน
ท่ีได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลประชากรจังหวัดตามฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ สิ้นปี ๒๕๕๓ แบ่งเป็น ๓ ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ คน จํานวน ๓๕ จังหวัด ๆ ละ 
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกลางตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๑ คน-๑,๐๐๐,๐๐๐ คน จํานวน ๒๒ จังหวัด ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และขนาดใหญ่ต้ังแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ คน ข้ึนไป จํานวน ๑๙ จังหวัด ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒. กองทุนต้ังตัวได้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสถาบันการศึกษา
ท่ีสามารถขอจัดต้ังเป็น ABI (Authorized Business Incubator) และให้ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนต้ังตัวได้จัดทํา TOR การจัดต้ัง 
ABI เพ่ือประกาศใช้ต่อไป ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนต้ังตัวได้) วงเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท โดยมอบงบประมาณดังกล่าวให้กระทรวงศึกษาธิการ
ไปดําเนินการท้ังหมด 
   
  ๒. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
   ๒.๑ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือเห็นชอบให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูล
ด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ในการบริการเรียกเก็บ (Claim center) ค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาล
ต่าง ๆ 
   ๒.๒ การคุ้มครองสิทธิ ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ
ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือพิการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ต่อเนื่อง เพ่ิมข้ึนจากอัตราเดิม 
   ๒.๓ การบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ 
ท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิง และเสนอขอเพิ่มเติมรายการ “งบเพิ่มเติมด้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ในข้อเสนอ
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
   ๒.๔ การสร้างความม่ันคงทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ ได้แก่ การติดตาม กํากับ และตรวจสอบหน่วยบริการ
ท่ีมีภาวะวิกฤติทางการเงิน การอบรมการจัดทําต้นทุนบริการให้กับกลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีภาวะวิกฤติทางการเงินเร้ือรัง การพัฒนา
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขต
และระดับจังหวัด และการสนับสนุนการจัดทําข้อเสนอการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต 
  ๓. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
   ๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดประชุมหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพ่ือจัดทําข้อมูลจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในแต่ละหน่วยงาน 
และการจัดซ้ือในแต่ละโซน โดยให้แต่ละหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของงบประมาณแยกทําสัญญาตามผลการประกวดราคา และให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแต่ละหน่วยงาน
ต้องมีหนงัสือมอบอํานาจให้ สพฐ. ดําเนินการเฉพาะข้ันตอนการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอ
ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบและอนุมัติ 
   ๓.๒ สพฐ. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงได้มีการพิจารณาร่าง TOR จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับ ๙ หน่วยงาน ขณะนี้ ร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติ TOR เพ่ือจัดซ้ือ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง รวม ๔ ฉบับ ท่ีได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาลงนาม 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

  ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ สํานักบริหารกลาง กองพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา ๑-๒ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑-๑๑ สํานักบริหารยุทธศาสตร์ สํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม สํานักพัฒนา
ผู้ประกอบการ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน และสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
  ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
สํานักบริหารกลาง กองบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมาย สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เขต ๑-๓ สํานักบริหารสิ่งแวดล้อม สํานักโลจิสติกส์ สํานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพ้ืนท่ี สํานักเหมืองแร่และสัมปทาน 
และสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
  ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
สํานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองกําหนดมาตรฐาน กองควบคุมมาตรฐาน กองตรวจการมาตรฐาน ๑-๓ กองบริหาร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ กองบริหารยุทธศาสตร์ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 
  ๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
สํานักงานบริหารกลาง กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี ๑-๖ สํานักการตลาดเพ่ือการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ สํานักบริหารการลงทุน ๑-๔ 
สํานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สํานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน และสํานักสารสนเทศการลงทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคบัการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
อย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้มีการแบ่งส่วนราชการท่ีเหมาะสมกับอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับเปล่ียนชื่อ “กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” 
เป็น “กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพ่ือให้สอดคล้องกับสํานักงาน ปปช. และสํานักงาน ปปท. 
การกําหนดชื่อหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ นอกจากนี้ ท้ังสองหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจหลักท้ังใน การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงอาจไม่สอดคล้องกับภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการของกองบังคับการตํารวจน้ํา ซ่ึงใช้วิธีการตัดโอนและปรับระดับตําแหน่ง ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายงบบุคลากรในส่วนของเงิน
ประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึน เห็นควรให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเจียดจ่ายจากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองกํากับการ ๑๒ กองบังคับการตํารวจน้ํา รวมท้ังรายจ่ายลงทุนในด้านอาคาร 
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นลําดับแรกก่อน และหากมีภาระด้านงบประมาณเพ่ิมข้ึน ให้สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับการจัดสรรไว้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานจิตวิทยาคลินิก เพ่ิมข้ึนอีก ๑ สายงาน และกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปของสายงานจิตวิทยาคลินิก เป็นตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
ตามแนวทางเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกําหนดวันบังคับใช้ร่างกฎ ก.พ.อ.ฯ ควรให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลการกําหนด
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งดังกล่าว จํานวน ๙๕๑,๖๐๐ บาทต่อปี ให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปดําเนินการรายการ
ดังกล่าว เม่ือร่างกฎ ก.พ.อ.ฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การโอนบรรดาอํานาจหน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
 เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของสํานักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้กับ
 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้โอนบรรดาอํานาจหน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของสํานักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้กับ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ 
  ๒. ให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับความเห็นของสํานักงบประมาณและคณะกรรมการบริหาร 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนท่ีเห็นควรให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประสานสํานักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการโอนบรรดาอํานาจหน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฉพาะในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
ให้กับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยเร็ว และให้มีการประเมินผลเพ่ือแสดงความคุ้มค่าของการจัดตั้งหน่วยงาน
ท่ีชัดเจน เม่ือครบกําหนดระยะเวลา ๕ ปี ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
   ๑.๑ ด้านราคาสินค้า ได้แก่ การดําเนินโครงการกํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ในการซ้ือขายพลังงานเชื้อเพลิง ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าต่าง ๆ โดยดําเนินการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น ๓,๐๑๔,๓๘๔ เครื่อง/หีบห่อ 
พบผิดจํานวน ๑๐,๘๓๕ เครื่อง/หีบห่อ และการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” 
โดย ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีร้านถูกใจท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๖,๘๘๗ ราย 
   ๑.๒ ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ การรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาท/ลิตร การส่งเสริม
ให้มีการใช้แก๊สโซฮอลเพิ่มข้ึน การตรึงราคาขายปลีก LPG โดยภาคครัวเรือน อยู่ท่ี ๑๘.๑๓ บาท/กก. ภาคอุตสาหกรรม อยู่ท่ี ๓๐.๑๓ บาท/กก. 
และภาคขนส่ง ปรับราคาขายปลีก LPG เป็น ๒๑.๓๘ บาท/กก. การคงราคาขายปลีก NGV ท่ี ๑๐.๕๐ บาท/กก. (สําหรับประชาชน) 
ส่วนกลุ่มรถโดยสารสาธารณะท่ีลงทะเบียนโครงการบัตรเครดิตพลังงาน ยังคงเติมก๊าซ NGV ในราคา ๘.๕๐ บาท/กก. สําหรับ
โครงการบัตรเครดิตพลังงาน รถรับจ้างสาธารณะ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้สมัครจํานวนท้ังสิ้น ๖๖,๕๙๒ ราย 
มีผู้ใชบ้ัตร จํานวน ๗,๐๐๐ ราย 
  ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ การพักหนี้หรือลดภาระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือสถาบันเกษตรกร เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
(ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) มีผู้ย่ืนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๒,๒๖๕ แห่ง สมาชิก ๘๐๘,๗๙๙ ราย มูลหนี้ ๖๓,๘๖๔.๗๓๓ ล้านบาท 
การจัดต้ังศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีสทิธิได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน ๗,๓๑๖,๓๐๕ คน เป็นเงิน ๕๓,๘๘๒,๘๖๐,๒๐๐ บาท การดําเนินโครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก (ร้อยละ ๐ ระยะเวลา ๓ ปี) มีผู้ย่ืนกู้ ๑๔,๒๕๓ บัญชี อนุมัติแล้ว ๑๓,๕๒๐ บัญชี คิดเป็นเงิน ๘,๘๒๖.๑๔ ล้านบาท 
และการดําเนินมาตรการภาษีสําหรับการซ้ือรถยนต์คันแรก มียอดอนุมัติการจ่ายเงินคืนต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖ 
(ยอดจ่ายจริง) จํานวน ๙๙,๒๖๘ คัน เป็นเงิน ๖,๘๘๙ ล้านบาท 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

  ๓. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ การออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละย่ีสิบของกําไรสุทธิ ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ 
  ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) ได้แก่ การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดย ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้โอนเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการฯ รวม ๑๑ ครั้ง 
จํานวน ๗๑,๕๓๗ หมู่บ้าน/ชุมชน และการดําเนินโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะท่ี ๓ โดยโอนเงินให้กับ
กองทุนฯ แล้ว จํานวน ๓๖,๖๔๑ กองทุน จากเป้าหมาย ๗๙,๒๕๕ กองทุน คงเหลือยังไม่ได้โอน จํานวน ๔๒,๖๑๔ กองทุน 
  ๕. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ บัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร ได้มีการอนุมัติ
บัตรสินเชื่อให้เกษตรกร จํานวน ๒,๗๗๕,๕๑๗ ราย บัตรส่งมอบแล้ว จํานวน ๑,๓๘๓,๑๙๖ ราย วงเงินรวม ๔๓,๖๖๗.๔๘ ล้านบาท 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ ๓ ชนิด คือ ข้าว มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๘๙๒ โรง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๑,๙๙๐,๑๑๓ ราย 
ปริมาณรับจํานํารวมท้ังสิ้น ๑๒,๐๙๙,๕๕๐ ตัน การดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๕๕/๕๖ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
จํานวน ๗๑๙ ราย เปิดจุดรับฝากแล้ว ๖๗๒ จุด ปริมาณรับจํานํารวมท้ังสิ้น ๙,๘๕๗,๗๐๙ ตัน การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรจากภัยพิบัติด้านการเกษตร ในกรณีฝนท้ิงช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย รวมท้ังการแก้ไขราคาสินค้าเกษตร 
  ๖. ปฏิรูปการจัดการท่ีดิน (นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ การจัดท่ีดิน โดยการมอบ
เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ แก่เกษตรกร แบ่งเป็นท่ีดินทํากิน ๒๐,๘๘๓ ราย พ้ืนท่ี ๒๕๐,๒๖๖ ไร่ และท่ีดินชุมชน ๖๒๓ ชุมชน 
เกษตรกร ๒๐,๕๐๓ ราย พ้ืนท่ี ๑๒,๗๗๒ ไร่ การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ โดยออกหนังสืออนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดิน (กสน.๓) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ๕๐๑ ราย ๔,๖๑๘ ไร่ และการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์ 
(กสน.๕) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ๘๖๒ ราย ๙,๑๒๓ ไร่ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีจํานวนราษฎร 
ท่ีได้รับการรับรองสิทธิทํากินแล้ว ๒๓,๖๗๖ ราย (ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) และดําเนินการรังวัดแปลงที่ดิน
ของราษฎรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ รวม ๑๖๕ พ้ืนท่ี ซ่ึงผลการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรพบว่า อยู่ก่อนประกาศเขตป่าไม้ 
จํานวน ๖๓,๑๑๖ ราย เนื้อท่ี ๔๖๙,๗๙๒-๐-๒๑ ไร่ และอยู่หลังประกาศเขตป่าไม้ จํานวน ๘๒,๑๗๐ ราย เนื้อท่ี ๘๖๔,๐๙๕-๒-๗๑ ไร่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. .... ท่ีตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๒. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  ๓. ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม กองต่างประเทศ 
กองนโยบายและแผนการวิจัย กองบริหารแผนงานและงบประมาณการวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย กองมาตรฐาน
การวิจัย และศูนย์สารสนเทศการวิจัย 
  ๔. กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร 
ระหว่างวันท่ี ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โครงการในการลงพ้ืนท่ีของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ จํานวน ๔ จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กําแพงเพชร และพิจิตร) โดยประสานเรียนเชิญคณะรัฐมนตรีให้ลงพ้ืนท่ี
ระหว่างวันท่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ และกําหนดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.
ภูมิภาค) กําหนดในวันอาทิตย์ท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารที่ปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ ๑๒ เดือน) เบื้องต้น
ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเม่ือสํานักงาน ก.พ.ร. ได้รับผลการประเมิน
ท่ีครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ขออนุมัติเป็นหลักการในการปรับปรุงแก้ไขผลคะแนนให้มีความครบถ้วน เพ่ือนําไปใช้จัดสรรเงินรางวัล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
   ๑.๒ เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท เพ่ือใช้สําหรับการจัดสรร
เป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. สําหรับงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม จํานวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท 
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส่วนราชการ จังหวัด 
และสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย และขอทําความตกลงตามข้ันตอนกับสํานักงบประมาณต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่กลุ่มประชาชนท่ีรับจัดทําอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคคลธรรมดา กรณีการให้บริการรับจัดทําอาหาร
เพ่ือนําไปแจกผู้ประสบอุทกภัย ท่ีประสบอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังนี้ เฉพาะเงินได้หรือค่าบริการท่ีได้รับจากรัฐต้ังแต่วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากมาตรการยกเว้นภาษีอากรให้แก่กลุ่มประชาชน 
ท่ีรับจัดทําอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพ่ือให้การดําเนินมาตรการเป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
 การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างประกาศฯ มีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
   ๑.๑ กําหนดให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ อัยการสูงสุด ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นเลขานุการ 
   ๑.๒ กําหนดคุณสมบัติ ลกัษณะต้องห้าม และความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

   ๑.๓ กําหนดให้มีวิธีการได้มาซ่ึงรายชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
หน่วยงานจากภาคเอกชนเสนอช่ือ ขอบัญชีรายชื่อจากหน่วยงานท่ีมีการจัดทําบัญชีรายชื่อต่าง ๆ และคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสมได้เอง 
   ๑.๔ กําหนดให้มีวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ท่ีมี
ความเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแยกเป็นรายสาขา ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการคัดเลือก และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
กรณีท่ีได้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว ควรเร่งดําเนินการ
ในข้ันตอนท่ีสําคัญ ได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกําหนดหลักเกณฑ์และประกาศอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้การดําเนินการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐมีความต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับข้ันตอนตามกฎหมาย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ส่ือสาร 
  มวลชน และส่ือสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐

๗ พ.ค. ๕๖ ๑๔ พ.ค. ๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖ ๒๘ พ.ค. ๕๖

๔๑
๓๔

๕๓ ๕๑

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

ม.ค. ๕๖ ก.พ. ๕๖ มี.ค. ๕๖ เม.ย. ๕๖ พ.ค. ๕๖

๒๐๖ ๑๙๑
๒๓๖

๑๔๖
๑๗๙

จาํนวนเร่ือง 

เดือน 

จาํนวนเร่ือง 

เดือน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖  มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง 
วาระเพ่ือพิจารณา ๗๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๐๐ เรื่อง และวาระสภาผู้แทนราษฎร ๒ เรื่อง  
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม 

 

––  
 
 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๑ เรื ่อง 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา ๗๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๕๖ เรื่อง วาระจร ๑๕ เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ   ๑๐๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๒ เรื่อง วาระจร ๒๘ เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ  
 

 
 
 

ป, 6
100

พ, 71

ส, 2

๐

๓๐

๖๐

๙๐

๑๒๐

เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบ

๕๖
๗๒

๑๕
๒๘

วาระปกติ

วาระจร

จํานวนเรื่อง 

ประเภทวาระ 

รวมทั้งส้ิน ๑๗๙ เร่ือง 

วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง (๓.๓๕%) 
วาระเพ่ือทราบ ๑๐๐ เรื่อง (๕๕.๘๗ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๑ เรื่อง (๓๙.๖๖%) 

วาระสภาผู้แทนราษฎร ๒ เรื่อง (๑.๑๒%) 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๑๗๙ เรื่อง ดังน้ี 

 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
๖.  มติคณะรฐัมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื ่องที ่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๑๐๔ เรื ่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
จํานวน ๗๕ เรื่อง 
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๓๖ เรื่อง
๗๕.๙๘%

เรื่องกฎหมาย
๔๓ เรื่อง
๒๔.๐๒%

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๙  เร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๙  เร่ือง 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๔ เรื่อง 
๕๘.๑๐% 

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๗๕ เรื่อง 
๔๑.๙๐% 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตล่ะข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
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๑๐

๓๐

๑๙

๕

๓๕

๕

จํานวนเรื่อง 

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

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๔  เร่ือง

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๔  เร่ือง

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

จํานวนเรื่อง 

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

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



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีดาํเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๐๑ เรื่อง 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
๒๒ เร่ือง

๒๑.๗๘๓%
ภาคใต้
๖ เร่ือง
๕.๙๔%

ภาคเหนือ
๘ เร่ือง
๗.๙๒%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๓ เร่ือง
๒.๙๗%

ภาคกลาง
๗ เร่ือง
๖.๙๓%

ทั่วประเทศ
๕๓ เร่ือง
๕๒.๔๘%

ภาคตะวันออก
๒ เร่ือง
๑.๙๘%

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๑  เร่ือง 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่             
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๑ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
  
 ทั้งน้ี ในช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๒ คณะ 
ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ระหว่างไทย – 
กัมพูชา ฝ่ายไทย 

- คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
  ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ มี
เรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวทิยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๑๓๘๑๒/๕๖ [๒๘/๐๕/๒๕๕๖]
๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๒๖๕/๕๖ [๑๔/๐๕/๒๕๕๖] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... ๑๒๐๑๑/๕๖ [๐๗/๐๔/๒๕๕๖] 

 
  
 
 
 
 
 

๑๕
๒๓ ๒๐

๕๕

๕ ๕
๑๕

๑๐ ๑๑ ๙
๑

๘

๒๒

๑
๑๐ ๗ ๕ ๖

๑๕
๑๐

๒ ๔ ๑ ๑
๐

๒๐

๔๐

๖๐

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

จํานวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ 
 ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีน้ัน เมื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ 
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖  มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ ๑๒ 
รวม ๑๒ 

 
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 เรื่องที่ เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
และกฎ กพ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖  จํานวน ๓๐ 
ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ กพ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี   ๑ ๓    
กระทรวงกลาโหม    ๑    
กระทรวงการคลัง   ๔ ๑ ๑   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๑ ๑  ๑   
กระทรวงคมนาคม   ๒     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม    ๑    
กระทรวงมหาดไทย  ๑ ๒ ๔    
กระทรวงศึกษาธกิาร  ๑ ๑ ๑    
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๑     
สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้   ๑     
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ๑      

รวม  ๔ ๑๓ ๑๑ ๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม
 

 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 
กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
คค. กระทรวงคมนาคม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
พน. กระทรวงพลังงาน 

พณ. กระทรวงพาณชิย ์
มท. กระทรวงมหาดไทย 
ยธ. กระทรวงยุตธิรรม 
รง. กระทรวงแรงงาน 

วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

  

    
    
    
    
    

    

    

    

    
    
    

  
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/

อักษรย่อ 
ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

ลต. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สสป. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อส. สํานักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปสส. คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

  
  
  
  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาต ิ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ พฤษภาคม–๓๑ พฤษภาคม 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


