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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก   

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 

  

ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม 
ส าหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง   

๓๓๖๘๔/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง  

๓๔๙๙๔/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖] ๑ 

 ๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ” 

  

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

  

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพื นที่ชลประทาน 

  

 ๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  

การขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๓๔๙๓๑/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]      ๑ 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

  

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  น  ามันเชื อเพลิง 

  

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ๓๕๐๘๒/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]      ๒ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

  

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล   

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน   

สารบัญ 
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 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 

  

การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ  ๓๓๕๘๕/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๒ 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั งในและนอกประเทศ   

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
  ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
  ในท้องถ่ิน 

  

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน   

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 

  

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ   

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม 

๓๓๔๖๓/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๔ 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ   
ระบบป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ   

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ   

 ๒.๕ เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 

  

รายงานปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖) ๓๔๑๖๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖] ๔ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ   

สถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  ๓๔๑๖๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖] ๕ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค   

การขออนุมัติการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียของรัฐบาลไทย  ๓๓๔๙๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๕ 

การกู้เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของการเคหะแห่งชาติ  ๓๓๕๗๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๖ 

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผน  
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  

 ๓๔๖๖๑/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]     ๖ 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้   
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 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ   

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพารา
ในภาคอุตสาหกรรม 

๓๓๗๑๔/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๗ 

ขออนุมัติเปิดตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนยปี ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม ๓๓๔๓๒/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๘ 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
  ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
  และบริการ 

  

รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง
อนาคตประเทศ ครั้งที่ ๒  

๓๔๖๕๗/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]     ๘ 

โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จ านวน ๗ ขบวน 
ของบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จ ากัด  

๓๓๖๑๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๘ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  ๓๓๕๕๙/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๙ 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน   

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา   

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน   

ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....  ๓๓๕๓๗/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๑ 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน   

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม   

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี)  

๓๓๕๖๗/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๑ 

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดให้
ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้
สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์ )      
กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้อง
เสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓๔๖๖๖/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]    ๑๑ 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ๓๔๘๔๖/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]    ๑๒ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
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 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ   

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในการใช้
  ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

  

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้าน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ   

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
  ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

  

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และความคืบหน้า  

๓๓๕๘๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๒ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม   

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื นฐาน
  ขององค์ความรู้ 

  

 ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
  ให้เพียงพอ 

  

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง   

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
  เพื่อนบ้าน 

  

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศอาเซียน 

  

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

๓๓๔๓๘/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๕ 

รายงานสรุปผลการประชุมประจ าปี ๒๕๕๖ เรื่อง เส้นทางประเทศไทย         
สู่ประชาคมอาเซียน  

๓๓๕๐๕/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๖ 
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ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามในการประชุมสุดยอด
อาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ  

๓๓๔๔๒/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๗ 

 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
  ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

  

รายงานผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ และการประชุม
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๓๓๓๗๖/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๗ 

แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๑๙ และ
แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment 
Framework : RIF)  

๓๓๔๔๕/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดตั้งสมาคมการรถไฟ
ของประเทศลุ่มแม่น้ าโขง  

๓๓๕๙๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๘ 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
  กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  ที่มีบทบาทส าคัญของโลก 

  

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธยุทโธปกรณ์และสินค้า
ฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี  และก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่ งมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. .... (มาตรการคว่ าบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี)  

๓๓๖๓๓/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๙ 

การจัดท าแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี  

๓๓๕๘๓/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๑๙ 

 ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
  พร้อมทั งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
  ทาง วิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 

  

 ๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
  ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
  ผลกระทบต่อประเทศไทย 

  

 ๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน   

 ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
  อาเซียนและอนุภูมิภาค 

  

 ๗.๙ ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ   

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
  และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

  



 

 - ๖ - 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน   

การก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  

๓๓๔๙๖/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖] ๒๑ 

แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ว ๒๑๙/๕๖ [๑๐/๑๒/๒๕๕๖] ๒๑ 

ขอให้เร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการ/แผนงานในความรับผิดชอบ ๓๔๒๘๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖] ๒๒ 

ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการจัดหา   
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้แก่โรงเรียน  

๓๔๙๔๙/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]    ๒๒ 

มอบหมายให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี    ว ๒๒๐/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖]    ๒๒ 

การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์  ๓๔๒๕๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖]    ๒๒ 

     ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม   

การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๓๓๖๙๐/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]        ๒๓ 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
  จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
  ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 
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ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๘๐ ๒๔ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๕ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๒๕ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๒๖ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็น     
                           กฎหมาย 

 ๒๗ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนก ตามความ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ       
                        ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

 ๒๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   
    ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๒๘ 
    ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๒๘ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ  ๒๙ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๒๙ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่    
      ระหว่างด าเนินการ  

 ๓๐ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๓๐ 
ตารางอักษรย่อ  ๓๑ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร 
                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เร่ือง ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม ส าหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 

ให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ด ำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำด้ำนกำรเงินตำมหลักมนุษยธรรม ส ำหรับควำมเสียหำย

แก่ชีวิต ร่ำงกำย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมือง ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๕ 
(เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้กำรเยียวยำและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหำยตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงหรือควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมือง) และวันท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำด้ำนกำรเงิน
ส ำหรับควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง หรือควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง) มำใช้ในกำรช่วยเหลือ
เยียวยำให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมือง ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนธันวำคม ๒๕๕๖ โดยให้
คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติ (ปคอป.) และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ด ำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำต่อไป ตำมที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

แก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับไปศึกษำรำยละเอียดของข้อกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำด้ำนกำรเงินตำมหลักมนุษยธรรม ส ำหรับควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย 
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงหรือควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง รวมทั้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมและรำยงำนให้
คณะรัฐมนตรีทรำบต่อไป 
 

       ๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาต”ิ 
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ 
  ชลประทาน 
 

 ๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลับมาสู่พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. รับทรำบและเห็นชอบในหลักกำรให้ขยำยระยะเวลำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำร
ใน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Soft Loan) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะผู้ประกอบกิจกำรรำยเดิมเท่ำนั้น ออกไปอีก ๑ ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ มกรำคม-๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยให้ธนำคำรออมสินเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรต่อไป โดยใช้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเดิมตำมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๓ (เรื่อง กำรให้ธนำคำรออมสินด ำเนิน



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำรใน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ กำรด ำเนิน 
โครงกำรฯ รวมทั้งกำรอนุมัติงบประมำณในกำรชดเชยของอัตรำดอกเบี้ยให้ธนำคำรออมสินตำมหลักเกณฑ์เดิม ที่จะเบิกจ่ำยตำมที่
เกิดขึ้นจริง ภำยในวงเงินที่ขอรับกำรชดเชยจำกรัฐบำล จ ำนวน ๙๙๒.๕๐ ล้ำนบำท นั้น เห็นชอบและอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้     
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแล้ว 
               ๒. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
มำตรำ ๑๘๑ ตลอดจนข้อกฎหมำยและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส ำนักงบประมำณได้มีควำมเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำย
งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น เนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณรองรับไว้ 
 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 
  นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก 
  ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่ำงประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ ..) มีสำระส ำคัญคือ 
ก ำหนดให้ขยำยเวลำกำรปรับลดอัตรำภำษีสรรพสำมิตน้ ำมันดีเซลที่มีปริมำณก ำมะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ ำหนัก ในอัตรำ
ภำษี ๐.๐๐๕ บำทต่อลิตร และน้ ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๔ ในอัตรำ
ภำษี ๐.๐๐๕ บำทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ตำมที่
กระทรวงกำรคลังเสนอ และให้ด ำเนินกำรต่อไปได้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแล้ว 
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ 
  สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
         

 ๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
              ๑. รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                        ๑.๑ โครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำระยะสั้น (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖) มีเกษตรกรยื่นค ำร้องขอขึ้นทะเบียน 
จ ำนวน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน (ในจ ำนวนนี้มีเอกสำรไม่ครบถ้วนอยู่ระหว่ำงรอเอกสำรเพิ่มเติม จ ำนวน ๕๐,๘๘๗ ครัวเรือน)   
ส่วนผู้ที่มีเอกสำรครบถ้วน จ ำนวน ๑,๑๔๒,๔๔๕ ครัวเรือน มีกำรบันทึกข้อมูลลงระบบแล้ว จ ำนวน ๑,๑๒๓,๖๖๒ ครัวเรือน      
(คิดเป็นพื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕.๑๗๗ ล้ำนไร่) แยกเป็นผู้ที่พร้อมตรวจสอบแปลงได้ จ ำนวน ๗๘๖,๑๙๕ ครัวเรือน และผู้ที่       



   สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร 
                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

ยังไม่สำมำรถตรวจสอบแปลงในขณะนี้ได้ จ ำนวน ๓๓๗,๔๖๗ ครัวเรือน ทั้งนี้ กำรตรวจสอบแปลงซึ่งต้องด ำเนินกำรทุกแปลง 
ตรวจสอบเสร็จและออกใบรับรองแล้ว จ ำนวน ๔๔๙,๒๘๒ ครัวเรือน จ ำนวน ๖๔๐,๔๖๖ แปลง โดยแจ้งรำยช่ือเกษตรกรพร้อม
เลขที่บัญชีธนำคำรให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงิน จ ำนวน ๓๓๓,๒๘๓ ครัวเรือน จ ำนวน 
๔๗๙,๒๖๗ แปลง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๙,๕๕๐.๙๒ ล้ำนบำท จำกวงเงินที่ส ำนักงบประมำณได้โอนมำตั้งจ่ำยที่ ธ.ก.ส. แล้ว 
จ ำนวน ๙,๙๗๐.๒๘ ล้ำนบำท 
                    ๑.๒ โครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำระยะปำนกลำง/ระยะยำว ได้สนับสนุนสินเช่ือ จ ำนวน ๕,๐๐๐ ล้ำนบำท 
แก่สถำบันเกษตรกรเพื่อใช้ในกำรปรับปรุง/ก่อสร้ำงโรงงำน รวมถึงกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนด ำเนินธุรกิจแปรรูปยำงพำรำ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส ำรวจควำมต้องกำรของสถำบันเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้นได้มีกำรยื่น แบบ
จ ำนง รวม ๒๔๕ สหกรณ์ วงเงินปริมำณ ๖,๗๑๖ ล้ำนบำท ส่วนสินเช่ือ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้ำนบำท ส ำหรับกำรสนับสนุน
ผู้ประกอบกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำงพำรำนั้น อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำหลักเกณฑ์เง่ือนไข โดยธนำคำรออมสินร่วมกับกระทรวง
อุตสำหกรรม 
                ๒. งบประมำณที่จะใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำระยะสั้นส่วนที่เหลือ จ ำนวน 
๑๑,๒๔๘.๙๕ ล้ำนบำท นั้น อนุมัติและให้ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ โดยให้ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เ สนอขอตั้ง
งบประมำณเพื่อกำรนี้ไว้ จึงเห็นควรให้ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๕๖ งบกลำง รำยกำรเงิน
ส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น ที่กระทรวงกำรคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จ ำนวน ๑๑,๒๔๘.๙๕ ล้ำนบำท 
โดยให้ขอท ำควำมตกลงรำยละเอียดกับส ำนักงบประมำณ ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน      
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติก ำหนดไว้ พร้อมท้ังจัดท ำค ำขออนุมัติจัดสรรงบประมำณตำมรำยจ่ำยจริง และให้ถือว่ำค ำขอ
ดังกล่ำวเป็นค ำขออนุมัติจัดสรรงบประมำณของ ธ.ก.ส. พร้อมส ำเนำส่ง ธ.ก.ส. ส ำนักงำนใหญ่ และด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนด้วย 
 

 ๑.๑๒  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 
         เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     สรุปสาระส าคญัมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                    (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
   

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยการชุมนุม 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท่ีกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวางเงิน ๘๑๕,๑๘๔,๗๒๐ บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยจากการชุมนุม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายและขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 

 ๒.๕ เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ 
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ 
  ชัดเจน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  รายงานปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม คดีกลุ่มที ่๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๔๐๗ คดี คดีกลุ่มที่ ๒ 
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๑,๘๔๔ คดี และคดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดี
ทั้งสิ้น ๔,๒๔๒ คดี 
                ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม คดีกลุ่มที ่๑ จับกุมได้ ๒๔๒ คดี คดีกลุ่มที ่๒ จับกุมได้ ๘๘๙ คดี และคดีกลุ่มที่ ๓ 
จับกุมได้ ๑,๘๔๐ คดี 
                ๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเอง
ได้ง่าย รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดของคนร้าย  ส าหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าผิดในคดี         
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าว
ทางสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ 
                ๔. จากผลการด าเนินการในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ พบว่าในด้านการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากได้มีค าสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
เข้มงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้สถิติคดีอาญาลดน้อยลง  
ส่วนด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุ่มคดีมีผลการปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้  เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขาดก าลังพลที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ จึงให้หน่วยงานพิจารณาจัดสรรก าลังทดแทนจากหน่วยข้างเคียง 
และขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง อาสาสมัครภาคประชาชน มาร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                                                                                                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖) 
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และแนวโนมป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
                        ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา เครื่องช้ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (หลังปรับปจจัยฤดูกาล) 
ปรับตัวดีข้ึน แสดงถึงการฟนตัวอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคภาคเอกชน การสงออก และการผลิตภาคเกษตร 
ซึ่งปรับตัวเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ในขณะท่ีภาคการทองเท่ียวทรงตัว 
                        ๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เครื่องช้ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ๆ ท้ังดานการใชจายและ
การผลิตยังคงปรับตัวลดลง การใชจายภาคครัวเรือนปรับตัวดีข้ึน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
การนําเขาสินคาทุนในเดือนเดียวกันของปกอนหนาอยูในระดับสูง การสงออกสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการทองเท่ียวเริ่มชะลอตัว 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ โดยอัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึนเล็กนอย อัตราการวางงานยังอยูในเกณฑต่ํา ดุลการคา
และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                        ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ อัตราเงินเฟอเรงตัวข้ึนเล็กนอย อัตราการวางงานอยูใน
ระดับต่ํา ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลเน่ืองจากการเกินดุลท้ังดุลการคาและดุลบริการ 
                        ๑.๔ สถานการณดานการคลัง การจัดเก็บรายไดสุทธิของรัฐบาลในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สูงกวาเดือนเดียวกัน
ของปกอน แตการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปและการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับตัวลดลง โดยหน้ีสาธารณะ   
ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีจํานวน ๕,๔๓๐,๕๖๐.๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๕.๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
                        ๑.๕ สถานการณดานการเงิน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สินเช่ือและเงินฝากของธนาคารพาณิชยยังคงขยายตัว  
ในอัตราท่ีชะลอลง เงินบาทแข็งคาข้ึนเล็กนอย เงินทุนเคลื่อนยายไหลออกสุทธิเน่ืองจากการออกไปลงทุนในตางประเทศของ       
นักลงทุนไทยเปนสําคัญ และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ อัตราดอกเบ้ียนโยบายปรับลดลง 
                ๒. แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๖ มีแนวโนมชะลอตัวรอยละ ๓.๐ 
อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยท้ังปอยู ท่ีรอยละ ๒.๔ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ         
สวนเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๗ มีแนวโนมขยายตัวในชวงรอยละ ๔.๐-๕.๐ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยท้ังปอยูในชวงรอยละ ๒.๑-๓.๑ 
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เร่ือง การขออนุมัติการซ้ือหุนเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมของบรรษัทประกันตอแหงเอเชียของรัฐบาลไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบในหลักการซื้อหุนเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมของบรรษัทประกันตอแหงเอเชีย จํานวน ๖.๘๒๒ ลานดอลลารสหรัฐ 
เพ่ือใหครบ ๑๐ ลานดอลลารสหรัฐ ตามเจตนารมณเดิมในการกอตั้งบรรษัทฯ 
                ๒. ใหกระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ            
และกระทรวงการตางประเทศ รวมกันพิจารณาถึงขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกรอบระยะเวลาท่ีตองใช      
ในการดําเนินการในกรณีกระทรวงการคลังจะขอใชจายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของ
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือการซื้อหุนเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมของบรรษัทฯ และใหนําเสนอผลการพิจารณาเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป และหากกระทรวงการคลังไมสามารถซื้อหุนเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมของบรรษัทฯ โดยใชจายเงินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได หรือไมสามารถดําเนินการไดทัน



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
 (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นควรใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเสนอใหใช
จายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ภายในกรอบวงเงินจํานวน ๒๑๙ ลานบาท อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลารสหรัฐ 
เทากับ ๓๒ บาท โดยใหเบิกจายตามอัตราจรงิ ณ วันเบิกจาย ท้ังน้ี ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสานสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาปรับแผนการใชจายเงินท่ีไดรับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ
มาใชจายเพ่ือการน้ีอีกครั้งหน่ึงกอน 
       

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เร่ือง การกูเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ของการเคหะแหงชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการเคหะแหงชาติกูเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๓,๐๐๐ ลานบาท โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพ่ือการบริหารหน้ีเงินกูท่ีครบกําหนดชําระ (Roll Over) ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวง   
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะหน้ีสาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร         

หน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. สถานะหน้ีสาธารณะของประเทศ โดยยอดหน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีจํานวน 
๕,๔๓๐,๕๖๐.๐๔ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๔๕.๔๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
โดยเปนหน้ีของรัฐบาลกูโดยตรง จํานวน ๓,๗๗๔ ,๘๑๙.๔๙ ลานบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน จํานวน 
๑,๑๑๒,๙๗๓.๘๕ ลานบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จํานวน ๕๔๑,๙๓๒.๐๑ ลานบาท และหน้ี
หนวยงานอ่ืนของรัฐ จํานวน ๘๓๔.๖๙ ลานบาท สวนหน้ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมมีหน้ีคงคาง ท้ังน้ี 
หน้ีสาธารณะดังกลาวจําแนกตามอายุของหน้ีเปนหน้ีระยะยาว จํานวน ๕,๒๑๘,๒๕๙.๐๐ ลานบาท และหน้ีระยะสั้น จํานวน 
๒๑๒,๓๐๑.๐๔ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๙๖.๐๙ และรอยละ ๓.๙๑ ตามลําดับ และจําแนกตามแหลงท่ีมาเปนหน้ีตางประเทศ 
จํานวน ๓๗๘,๐๗๑.๑๗ ลานบาท และหน้ีในประเทศ จํานวน ๕,๐๕๒,๔๘๘.๘๗ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๖.๙๖ และรอยละ 
๙๓.๐๔ ตามลําดับ 
                ๒. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ในชวง ๖ เดือนหลังของปงบประมาณ ๒๕๕๖ (เมษายน-
กันยายน ๒๕๕๖) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไดดําเนินการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะตามกรอบแผนการบริหาร      
หน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนจํานวนท้ังสิ้น ๙๕๙,๕๔๑.๗๘ ลานบาท โดยมีความกาวหนาคิดเปนรอยละ ๔๙.๕๖ 
ของแผนการบริหารหน้ีสาธารณะท้ังป สําหรับผลการกูเงินและบริหารจัดการหน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีภายใตกรอบแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ในชวง ๖ เดือนหลังของปงบประมาณ ๒๕๕๖ รัฐวิสาหกิจไดกูเงินและ
บริหารหน้ีรวมท้ังสิ้น ๕๖,๓๑๔.๐๐ ลานบาท 
 

 ๓.๒ นโยบายสรางรายได 
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังน้ี 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                                                                                                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖) 
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                        ๑.๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
                              ๑.๑.๑ การสงเสริมการลงทุน ไดแก การพิจารณาใหการสงเสริมผูประกอบการรายเดิมท่ีไมเคยไดรับ     
การสงเสริม การพิจารณาคําขอสงเสริมการลงทุนของบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑยางจากตางประเทศท่ีผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ การคง
นโยบายการสงเสริมการลงทุนเดิมถึงสิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๗ และตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป จะเริ่มใชนโยบาย
สงเสริมการลงทุนใหม และการขยายเวลาการสงเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต         
ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ นาทวี สะบายอย 
และเทพา ท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                              ๑.๑.๒ การมาตรฐาน ไดแก การกําหนดนโยบายมาตรฐานยางรถยนตน่ังและรถยนตเชิงพาณิชย       
ตามขอตกลงอาเซียน โดยอางอิงกับ UNECE Regulation เก่ียวกับสมรรถนะและความปลอดภัย การผลักดันใหมีการดําเนินการ
ตามกรอบความตกลงการยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreement-MRA) ของ ASEAN การรวบรวมขอมูลขีดความสามารถ
ของหองทดสอบตาง ๆ รวมท้ังเรงประสานความตองการการทดสอบของภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของหองทดสอบ   
ในประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และจัดเตรียมงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาหองทดสอบ นอกจากน้ี ไดจัดใหมี
ภาคเอกชนในคณะผูแทนไทยเพ่ือเขารวมการประชุมสมาชิกองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน หรือ ISO/TC 45 
Rubber and Rubber Products ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกประเภทรวมทํางาน (P-member) ในการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับ
ยางและผลิตภัณฑยาง 
                              ๑.๑.๓ การจัดดั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ไดแก การเรงพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
เพ่ือรองรับการใชยางในประเทศ รวม ๒ แหง ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย
เมืองยาง ตําบลสํานักทอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยกําหนดแผนพัฒนาใหแลวเสร็จพรอมเปดดําเนินการในป ๒๕๕๘ ซึ่งคาดวา
จะมีการใชยางไดประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ ตัน/ป 
                        ๑.๒ การสนับสนุนสินเช่ือใหแกผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราในการขยายกําลังการผลิตและ                
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ไดแก การกําหนดหลักเกณฑ/แนวทางการพิจารณาสินเช่ือใหแกผูประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางกลุมตาง ๆ ท่ีตองการาสนับสนุนสินเช่ือ 
                ๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใชประโยชนจากนโยบายของรัฐบาลดานการบูรณาการงานวิจัย ในการพัฒนาหวงโซมูลคาของ
ยางพาราผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมตอเน่ือง นอกจากน้ี ควรจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางเพ่ิมปริมาณการใชยางพารา       
ในภาคอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ ตอเน่ือง 
และยั่งยืน รวมท้ังการลดความเสี่ยงจากความผันผวนดานราคายางพาราท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนผลมาจากความไมสมดุลของ
ปริมาณยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนและความตองการของภาคอุตสาหกรรมท่ีจะรองรับได ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  ขออนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนยป ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม จํานวน ๓,๒๒๖.๗ ตัน ในอัตราภาษีรอยละ ๕ 
เทากับอัตราภาษีในโควตาท่ีเก็บจริงในปจจุบัน โดยใหผูประกอบการนําเขาใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย       
มีเง่ือนไขและแนวทางการจัดสรรโควตาสวนน้ี ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
                ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณติดตาม กํากับ ดูแลการดําเนินการมิใหเกิดผลกระทบตอมาตรการและปริมาณ
การรับซื้อนํ้านมโคจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศและสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติเก่ียวกับการเตรียมแนวทางในการทํา
ความเขาใจกับผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดนําเขานมผงดังกลาวหากไมขัดตอพันธกรณภีายใต WTO และ TAFTA เชน 
เกษตรกรโคนมในประเทศท่ีอาจมีขอกังวลเรื่องการสูญเสียตลาดนํ้านมดิบท่ีจะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจะถูกทดแทนโดยนมผง
ขาดมันเนย การรณรงคสงเสริมการบริโภคนมพรอมดื่มในประเทศอยางตอเน่ือง และการสนับสนุนใหผูประกอบการใชนมผง          
ขาดมันเนยท่ีผลิตไดในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเขานมผงขาดมันเนยจากตางประเทศหลังจากท่ีไดกอสรางโรงงานผลิตนมผง     
ในประเทศซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดในป ๒๕๕๗ เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตนํ้านมดิบในประเทศอีกชองทางหน่ึง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
 (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกับการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการนําเขาและการจัดสรรโควตานมผง
ขาดมันเนยใหมท่ีจะทําใหผูประกอบการสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบนมผงขาดมันเนยของผูประกอบการในแตละกลุมไดอยาง
เหมาะสม การใหความสําคัญกับการกระตุนยอดขายของผูประกอบการรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความตองการบริโภคผลิตภัณฑ    
นมสดในตลาดนมพาณิชย การรณรงคบริโภคนมสดแกผูบริโภคท่ัวไปควบคูไปกับการพัฒนาการผลิตนํ้านมดิบใหมีผลิตภาพสูงข้ึน 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 

     ๓.๔ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และ 
  การบริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางอนาคตประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดนิทรรศการ “สรางอนาคตไทย ๒๐๒๐” ระหวางวันท่ี ๘ พฤศจิกายน-      
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เชียงใหม นครศรีธรรมราช และสงขลา (หาดใหญ) ตามท่ี              
รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. กิจกรรมหลักในการจัดนิทรรศการฯ ประกอบดวย การแสดงปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาของผูแทนจาก
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ สวนรูปแบบนิทรรศการฯ แบงเปน ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ กาวใหมการพัฒนา เช่ือมไทยสูโลก และสวนท่ี ๒ 
ยกระดับทุกมิติเพ่ือคนไทยทุกคน รวมท้ังกิจกรรมประกอบการชมนิทรรศการฯ เปนกิจกรรมท่ีใหผูเขารวมชมนิทรรศการฯ ไดศึกษา
และทําความเขาใจโครงการตาง ๆ 
                ๒. ผลการจัดนิทรรศการฯ จํานวนผูเขารวมนิทรรศการฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เชียงใหม และ
นครศรีธรรมราช มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๒๙,๙๖๒ คน ท้ังน้ี ผูเขารวมชมนิทรรศการ มีความประทับใจนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงมากท่ีสุด 
และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ไดแก ควรประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการฯ เพ่ิมข้ึนและใหเขาถึงประชาชนทุกกลุม           
เพ่ิมเจาหนาท่ีตามจุดาง ๆ ภายในสถานท่ีจัดงาน และจัดสถานท่ีใหมีขนาดเหมาะสมตอปริมาณของผูเขารวมงาน สําหรับจังหวัด
สงขลา (หาดใหญ) มีกลุมผูชุมนุมท่ีไมเห็นดวยมาคัดคานการจัดนิทรรศการฯ ทําใหไมสามารถจัดงานตอไปได  
                ๓. การดําเนินการในระยะตอไป 
                        ๓.๑ ควรกําหนดใหมีหนวยงานของภาครัฐเปดชองทางการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธขาวสารท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ โดยอาจจัดทําเว็บไซตเรื่องการปรับโครงสรางคมนาคมของประเทศอยางเปนทางการ 
พรอมท้ังรวบรวมขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของและใหบริการดาวนโหลดเอกสารดังกลาวเพ่ือใหประชาชนทุกภาคสวนไดรับรู
ขาวสารการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศอยางตอเน่ือง 
                        ๓.๒ ควรมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากลไกสนับสนุนใหมีการจัด
กิจกรรม “จานดวนไทย ไปครัวโลก” อยางตอเน่ืองเพ่ือยกระดับวิชาชีพการทําอาหารทองถ่ินไปสูระดับมาตรฐานสากล 
                        ๓.๓ ควรมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการสื่อสารมวลชนจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบฐานขอมูลเพ่ือใหบุคลากรสามารถวิเคราะหขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางเขาใจและลึกซึ้งเชนเดียวกับสถานีโทรทัศนของ
ภาคเอกชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  โครงการจัดหารถไฟฟาธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จํานวน ๗ ขบวน ของบริษัท รถไฟฟา รฟท. จํากัด 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบโครงการจัดหารถไฟฟาธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จํานวน ๗ ขบวน ขบวนละ ๔ ตู วงเงิน
รวม ๔,๘๕๔.๔๑ ลานบาท (รวมคาใชจายสําหรับอะไหลสํารอง รอยละ ๑๐ ภาษีมูลคาเพ่ิม รอยละ ๗ และคาใชจายในการแกไขระบบ
อาณัติสัญญาณและการเดินรถ) ของบริษัท รถไฟฟา รฟท. จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมรายไดเชิงพาณิชยดานการโดยสาร
รถไฟฟาและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินขบวนรถไฟฟาเน่ืองจากเปนการจัดหาขบวนรถไฟฟาธรรมดาเพ่ิมเติม จํานวน ๗ ขบวน 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                                                                                                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖) 
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ขบวนละ ๔ ตู และเสริมการใหบริการของขบวนรถไฟฟาท่ีบริษัทฯ มีอยูเดิมท่ีจะครบวาระในการซอมหนัก (Overhaul) เมื่อว่ิงครบ
ระยะทาง ๑ ลานกิโลเมตร ในชวงตนป ๒๕๕๗ รวมท้ังปริมาณผูโดยสารคาดการณ ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทําให
ขบวนรถไฟฟาธรรมดา ท่ีบริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน จํานวน ๕ ขบวน ขบวนละ ๓ ตู ไมสามารถรองรับไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาเรงดวน ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ใหใชแหลงเงินกูในประเทศในการดําเนินโครงการฯ โดยใหกระทรวงการคลังดําเนินการกูเงิน และนํามาให    
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กูตอเพ่ือนําไปเพ่ิมทุนใหกับบริษัทฯ เพ่ือดําเนินโครงการฯ โดยจะให รฟท. ถือหุนรอยละ ๑๐๐ 
ตอไป อยางไรก็ตาม กรณีการใหกระทรวงการคลังเขารวมถือหุนในบริษัทฯ แทน รฟท. ใหข้ึนอยูกับการพิจารณาของกระทรวง
คมนาคม และ รฟท. ท้ังน้ี หากกระทรวงคมนาคม และ รฟท. ประสงคใหกระทรวงการคลังเขาถือหุนในบริษัทฯ กระทรวงการคลัง
จะตองเปดโอกาสให รฟท. สามารถซื้อหุนของบริษัทฯ คืนจากกระทรวงการคลังไดในราคาทุนในอนาคต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (การไฟฟาสวนภูมิภาค)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ซึ่งม ี     
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) เปนประธานกรรมการกลั่นกรองฯ คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี   
(นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) รองประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุม เสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ ในวงเงิน
ลงทุนรวม ๔,๕๓๐ ลานบาท แบงเปนเงินกูในประเทศ ๓,๓๙๕ ลานบาท และเงินรายได กฟภ. วงเงิน ๑,๑๓๕ ลานบาท และ
เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๓,๓๙๕ ลานบาท เพ่ือเปนเงินลงทุนของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ศูนยสั่งการจายไฟ ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามนัยมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                ๒. ให กฟภ. รับขอสังเกตเพ่ิมเติมของหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับโครงการดังกลาวมีรายละเอียดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบศูนยสั่งการจายไฟท้ังดานฮารตแวร และซอฟทแวร โดยมีการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เปนจํานวนมาก กฟภ. 
จึงควรมุงเนนดานการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงระบบไฟฟากําลังเปนอันดับแรก เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการเสริมสราง
ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ และใหความสําคัญกับการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟใหสอดรับ
กับแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในอนาคต นอกจากน้ี กฟภ. ควรพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาใหระบบศูนยสั่งการจายไฟสามารถรองรับการใชงานไดในระยะยาว เพ่ือเปนการใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด และใช
งบประมาณใหเกิดความคุมคาสูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 

       ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (อยูระหวางดําเนินการ) 
เร่ือง  รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. ....  
 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน (เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใชจายจาก

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน                    
ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปแลว จํานวน ๓๔๒,๑๗๔,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
ศพผูสูงอายุตามประเพณี จํานวน ๑๗๑,๐๘๗ ราย ท่ีเสียชีวิตและรอรับการชวยเหลือคาจัดการศพ รายละ ๒,๐๐๐ บาท ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเสนอ โดยใหสํานักงานสงเสริมสวัสดภิาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
และผูสูงอายุ ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การยกเวนคาผานทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กําหนดใหทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-

ชลบุรี) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษ
บูรพาวิถี เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีตองเสียหรือยกเวนคาผานทางพิเศษและอัตราคาผาน      
ทางพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  

               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเวนคาผานทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษ
บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมตอ     
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีตองเสียหรอื
ยกเวนคาผานทางพิเศษ และอัตราคาผานทางพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ ยกเวนใหผูใชรถบนทางพิเศษ    
สายดังกลาวไมตองเสียคาผานทางพิเศษตามอัตราท่ีประกาศตั้งแตวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันท่ี        
๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดมีมติเห็นชอบ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมไดใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมดังกลาวแลว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. รับทราบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ช่ือในการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ใชช่ือวา "ปใหมสัญจร
ปลอดภัย รวมใจลดอุบัติเหตุ" 
                    ๑.๒ ชวงเวลาดําเนินการ ระหวางวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
                    ๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหม 
๒๕๕๖ โดยใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดวยตนเอง 
                    ๑.๔ มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ ไดแก มาตรการดานการบริหารจัดการ มาตรการ
ดานถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย มาตรการดานยานพาหนะท่ีปลอดภัย มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย และ
มาตรการดานการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 
                    ๑.๕ มาตรการเนนหนัก ไดแก การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ การควบคุมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเพ่ิมการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อทุกชนิด 
                    ๑.๖ ชวงเวลาดําเนินการ กําหนดเปน ๒ ชวง ไดแก ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงคระหวางวันท่ี              
๑ พฤศจิกายน-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖-๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
                ๒. ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ประสานกระทรวงมหาดไทย           
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแผนดังกลาว รวมท้ังประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอยในพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมท้ังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงเทศกาลปใหมน้ีดวย 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

 ๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม 
 

 ๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชนท่ีดินและ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 

 

 ๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
 

 ๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
 

 ๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖  
เร่ือง แนวทางการแกไขปญหาความลาชาในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ

ความคืบหนา 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบความคืบหนาเรื่อง การลดระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
และการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีสามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                    ๑.๑ ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(คชก.) และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด โดยยุบรวมคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีพิจารณาโครงการภาครัฐและเอกชน
แตรับผิดชอบในเรื่องเดียวกันเขาดวยกัน และกําหนดองคประกอบคณะกรรมการแตละชุดใหเหมือนกันเพ่ือสรางมาตรฐานในการพิจารณา
ใหเหลือเพียงมาตรฐานเดียว 
                    ๑.๒ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการและโครงการหรือกิจการท่ีไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
แนวทางพิจารณารายงาน EIA สําหรับ คชก. โดยใหเจาหนาท่ีสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเรงรัดตรวจสอบรายงาน EIA 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลกัษณ ชินวัตร 
              (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)  

             

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

และเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอมา หากรายงานท่ีเสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหแจง
บุคคลผูขออนุญาตท่ีเสนอรายงานทราบภายในกําหนด ๗ วันทําการ 
                    ๑.๓ จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดประเภทและขนาดของโครงการ   
หรือกิจการท่ีสามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม        
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยเบ้ืองตนกําหนดใหโครงการประเภทอาคาร   
อยูอาศัยรวมและโรงแรมซึ่งตองจัดทํารายงาน EIA ท่ีมีความสูงนอยกวา ๒๓ เมตร และพ้ืนท่ีใชสอยรวมทุกอาคารนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงาน EIA โดยยินยอมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ท่ีกําหนดไว      
ในรายงาน EIA ของโครงการในลักษณะเดียวกันท่ีไดมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม 
                ๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการยกเวนการทํา
รายงาน EIA โครงการประเภทท่ีอยูอาศัยรวม หรือโรงแรมท่ีมีความสูงนอยกวา ๒๓ เมตร และมีขนาดพ้ืนท่ีใชสอยรวมนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ควรเปดชองทางการสื่อสารในรูปแบบสาธารณะใหผูประกอบการรายใหมท่ีจะยื่นขอแบบอาคารพักอาศัย
ขนาดดังกลาวไดรับทราบวามีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลวในพ้ืนท่ีใด และในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
รายงาน EIA เปนการวิเคราะหผลกระทบรายโครงการ จึงไมสามารถตอบภาพรวมของการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ีได รวมท้ังยังมีกิจการ 
และโครงการจํานวนมากตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ท่ีจะขอยกเวนไมตองจัดทํารายงาน EIA จึงควรมีมาตรการหรือเครื่องมือ        
ท่ีสามารถสื่อสารกับทุกภาคสวนใหเขาใจตรงกันในมาตรการดังกลาว นอกจากน้ี ควรมีการเก็บขอมูลผลหรือเสียงสะทอนของ
โครงการท่ีไมตองจัดทํารายงาน EIA จากการปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม เพ่ือนําไปสูการพิจารณาเพ่ิมเติมประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการท่ีสามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงาน EIA และการปรับปรุงประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ ใหมีความเหมาะสมถูกตอง ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                         (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

 ๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู 
 

 ๖.๒  เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอ 
 

 ๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐ 
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 
 

 ๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 

 ๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 ๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน คร้ังท่ี ๓๑ และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ณ เกาะบาหลี 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งท่ี ๓๑ (The 31

st
 ASEAN Ministers on 

Energy Meeting 31
st
 AMEM) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามคําเชิญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแรธาตุของ

อินโดนีเซียและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ในระหวางวันท่ี ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งท่ี ๓๑ (31

st
 AMEM) ท่ีประชุมไดแสดงความยินดี ช่ืนชม ยืนยัน

และเห็นชอบขอตกลงตาง ๆ ไดแก 
                        ๑.๑ ยินดีกับความกาวหนาของผลการทบทวนกลางเทอมในแผนปฏิบัติการดวยความรวมมือดานพลังงาน
อาเซียน ป ๒๕๕๓-๒๕๕๘ (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation Mid-Term Review : APAEC MTR 2010-2015) 
                    ๑.๒ เห็นชอบท่ีจะใหเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานพลังงานดําเนินการติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการฯ น้ี
ตอไป 
                        ๑.๓ ยืนยันขอตกลงรวมกันในการสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานเก่ียวกับความรวมมือในการจัดหานํ้ามันและ
กาซธรรมชาติ 
                        ๑.๔ เห็นชอบและลงนามในตราสารขยายอายุบันทึกความเขาใจอาเซียนวาดวยโครงการเช่ือมโยงทอสง     
กาซธรรมชาติ (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) เปนเวลา ๑๐ ป จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ และพิธีสารแกไขเพ่ิมเติม
ความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยพลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) สําหรับเปน think tank มืออาชีพ และสนับสนุน
งานดานวิชาการดานพลังงานใหแกสมาชิกอาเซียนตอไป 
                        ๑.๕ ช่ืนชมในความพยายามของคณะสภาผูวาการการไฟฟาอาเซียน (HAPUA) ในการดําเนินการปรับใหมีระบบ
ขอกฎหมาย เทคนิค โครงขายการกํากับดูแลใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกันในระบบโครงขายสายสงไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power 
Grid) และยินดีกับความคืบหนาในการขยายโครงขายสายสงไฟฟา ๖ โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงขายสายสงใหมระหวาง
เวียดนาม-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐซาราวักของมาเลเซีย-รัฐกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซีย รวมถึง    
การสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งมีสวนในการลดปริมาณการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในภูมิภาค (Energy 
Intensity : EI) ไดถึงรอยละ ๗.๕๖ ในป ๒๕๕๓ (ป ๒๕๔๘ เปนปฐาน) จากเปาหมายในการลด EI ในการใชพลังงานของอาเซียน
ใหไดถึงรอยละ ๘ ภายในป ๒๕๕๘ 
                        ๑.๖ รับทราบขอริเริ่มของความรวมมือโครงการสรางความตระหนักรูดานพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy 
Literacy Cooperation Initiative : AELCI) ตามขอเสนอของไทย 
                ๒. การประชุมอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ ไดแก การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+๓ ดานพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี ๑๐            
(10

th
 AMEM+3) การประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกดานพลังงาน ครั้งท่ี ๗ (7

th 
EAS EMM) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน

กับทบวงการพลังงานระหวางประเทศ และการหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การหารือทวิภาคี          
กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การหารือทวิภาคีกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ และการหารือทวิภาคีกับทบวงการพลังงาน
ระหวางประเทศ 
 
 
 



                 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  รายงานสรุปผลการประชุมประจําป ๒๕๕๖ เร่ือง เสนทางประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมประจําป ๒๕๕๖ เรื่อง เสนทางประเทศไทย...สูประชาคมอาเซียน 
เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา และ
อุปสรรคของการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในมิติตาง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานในพิธีเปดการประชุม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. สรุปความคิดเห็นของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
                        ๑.๑ การพัฒนาการศึกษาท่ีตองสงเสริมความคิดสรางสรรคและการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง และ            
การปรับเปลี่ยนระบบการประเมินคุณภาพจากการประเมินเฉพาะดานวิชาการอยางเดียว เปนการประเมินท่ีครบท้ังการพัฒนา   
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
                        ๑.๒ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใหมากข้ึนเพ่ือใชประกอบการดําเนินงานในกิจการภาครัฐ สราง
นวัตกรรม และพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงข้ึน 
                        ๑.๓ การสรางความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและเพ่ิม       
ขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 
                        ๑.๔ การพัฒนาคนท้ังดานองคความรูและทักษะการทํางานควบคูไปกับการเรงสรางความปรองดองของคน    
ในชาติ 
                ๒. สรุปความเห็นรวมกันจากการประชุมกลุมยอย 
                        ๒.๑ กลุมท่ี ๑ : การเตรียมความพรอมดานการเงิน การคลัง และการคาการลงทุนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
ไดแก การวางบทบาทหรือตําแหนง (Positioning) ของประเทศ และการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมีความเช่ือมโยงระหวาง
ทองถ่ิน ประเทศ และโลก การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และโครงสรางภาษีท่ีเปนอุปสรรคตอการคา การผลิต และการลงทุน           
ใหเหมาะสมและเอ้ือตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การใหความสําคัญกับการคาชายแดน และ     
การอํานวยความสะดวกทางการคา การกําหนดนโยบายการสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีศักยภาพ การเตรียมความพรอมดานบุคลากรท้ังในภาครัฐ ภาคการผลิต และภาคบริการ อยางเหมาะสม
และตรงตามความตองการ การเฝาระวังและติดตามผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเตรียมมาตรการเพ่ือรองรับและบริหาร
จัดการผลกระทบ และการสรางความรวมมือกับประเทศนอกกลุมอาเซียนในการพัฒนาประเทศสูการเปนศูนยกลางทางดาน
การเงินและการบริการในอนุภูมิภาค 
                        ๒.๒ กลุมท่ี ๒ : สรางสังคมผูประกอบการไทยกาวอยางมั่นใจสูประชาคมอาเซียน ไดแก การเตรียมความพรอม
ของผูประกอบการ โดยคํานึงถึงการปรับแบบแผนธุรกิจดวยการปรับปรุงผลิตภาพและลดตนทุน หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต   
โดยเลือกผลิตสินคาและบริการท่ีมีความเช่ียวชาญ การเรงพัฒนาทักษะและความรูท่ีหลากหลายเพ่ือยกระดับศักยภาพและสราง
ความแข็งแกรงใหแกธุรกิจ การสนับสนุนผูประกอบการโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมตาง ๆ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท้ังระบบ และการพัฒนาตอยอดดานการศึกษาเพ่ือใหเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพ และการสงเสริมสินคาไทย    
ท่ีมีศักยภาพการแขงขันสูงอยูแลว ตองมีการปรับตัวโดยนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแขงขันได 
                        ๒.๓ กลุมท่ี ๓ : สรางสรรคสังคมไทยสูประชาคมอาเซียน ไดแก การกระตุนใหสังคมไทยตื่นตัวและสราง
ภูมิคุมกันใหสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปดเสรีดานตาง ๆ ท้ังเงินทุน สินคา บริการ และแรงงาน 
เพ่ือมิใหคนไทยตกเปนเหยื่อของภัยคุกคามท่ีมากับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การใหความสําคัญอยางจริงจังกับการลงทุน
ระยะยาวเพ่ือพัฒนาคุณภาพคน โดยตองปฏิรูปวิธีเรียนการสอนใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะหและสังเคราะห มีความตองการใฝเรียนรูท่ี
จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางจิตสํานึกท่ีดี เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนพ้ืนฐานการสรางสังคมท่ีดีและสราง
ภูมิคุมกันใหสังคม การเนนใหสมาชิกอาเซียนสรางคานิยมรวม การเห็นประโยชนสวนรวมและการเปดใจกวางยอมรับคนอ่ืนเพ่ือลด
ความแตกแยกของสังคม และการมีระบบคุมครองทางสังคมใหกับคนไทยและประชาชนอาเซียนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
                        ๒.๔ กลุมท่ี ๔ : การเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐานสูอาเซียน ไดแก การเรงรัดการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบเพ่ือการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาและบริการใหสามารถใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานไดเต็มศักยภาพ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท้ังในเมืองหลักและเมืองชายแดน การสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและการใชพลังงานทดแทนเพ่ือลดความตองการพลังงานในอนาคตบางสวนท่ีตองจัดหาแหลงพลังงานจาก
ตางประเทศและสรางความมั่นคงดานพลังงาน และการสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน          
ท้ังภายในประเทศและในประเทศเพ่ือนบาน 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                        ๒.๕ กลุมท่ี ๕ : การเตรียมความพรอมระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ไดแก 
บทบาทการพัฒนาเปนศูนยกลางการบริการหลัก บทบาทการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ บทบาทการพัฒนาเมืองชายแดน  
ในแตละภูมิภาคท่ีมีเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน บทบาทการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบทบาทการพัฒนาเปน
เครือขายสนับสนุนเช่ือมโยงกับเมือง 
                        ๒.๖ กลุมท่ี ๖ : สูประชาคมอาเซียน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรใหยั่งยืน ไดแก การปฏิรูปกฎหมาย
และกฎ ระเบียบตาง ๆ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีการปรับประสานกฎ ระเบียบ และกฎหมายการปองกัน
คุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน การนําเสนอปญหาดานการทองเท่ียวใหเปนวาระแหงชาติ และการสงเสริม
องคความรูดานสิ่งแวดลอมและการบริโภคอยางยั่งยืนใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง การสรางกลไกภาคประชาชน ประชาสังคม และ
นักวิชาการใหเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ         
การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานขอมูลและเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบท่ีทันสมัย และภาครัฐควรเปนผูนําในการสนับสนุน    
การสรางจิตสํานึกดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบตอเอกสารท่ีจะมีการรับรองหรือลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุน สมัยพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบรางเอกสารผลลัพธของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ จํานวน ๒ ฉบับ และหากมีความจําเปน       
ตองแกไขรางเอกสารท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได     
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง โดยรางเอกสารผลลัพธ จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก 
                    ๑.๑ รางถอยแถลงวิสัยทัศนวาดวยมิตรภาพและความรวมมืออาเซียน-ญี่ปุน : วิสัยทัศนรวม อัตลักษณรวม 
อนาคตรวม (Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation : Shared Vision, Shared Identity, Shared Future) 
และรางแผนดําเนินงานฯ (Implementation Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation : 
Shared Vision, Shared Identity, Shared Future) มีสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันระหวางผูนํารัฐสมาชิก
อาเซียนและญี่ปุนท่ีจะสงเสริมความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับญี่ปุนใน ๔ ดาน ไดแก หุนสวนเพ่ือสันติภาพและ
เสถียรภาพ หุนสวนเพ่ีอความเจริญรุงเรือง หุนสวนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหุนสวนใจถึงใจ 
                    ๑.๒ รางถอยแถลงรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ ภายใตช่ือ “มือประสานมือ รับมือกับ
ประเด็นทาทายระดับภูมิภาคและระดับโลก” (Joint Statement of the ASEAN-Japan Commemorative Summit “Hand in Hand, 
Facing Regional and Global Challenges”) มีสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันระหวางผูนํารัฐสมาชิกอาเซียนกับ
ญี่ปุนถึงบทบาทท่ีสําคัญของอาเซียนและญี่ปุนในประเด็นทาทายในระดับภูมิภาค 
                ๒. อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองหรือลงนามเอกสารดังกลาว 
 

 ๗.๓  เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ 
  ระหวางประเทศ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง  รายงานผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒๑ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี ๒๕ ณ บาหลี 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค    

ครั้งท่ี ๒๕ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันท่ี ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี และนายจุลพงษ โนนศรีชัย 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได ดังน้ี 
              ๑. การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ ท่ีประชุมฯ ไดรับรองปฏิญญาผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ 
“เอเชีย-แปซิฟกท่ีแข็งแกรง แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลก” (Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth) ซึ่งครอบคลุม 
๓ ประเด็นหลักท่ีเอเปคใหความสําคัญในปน้ี ไดแก การสนับสนุนระบบการคาพหุภาคีและการบรรลุเปาหมายโบกอร การสงเสริม
ความเช่ือมโยงในภูมิภาค การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม รวมท้ังไดรับรองถอยแถลงแยกเรื่อง “Supporting the 



                 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

Multilateral Trading System and the 9
th
 Ministerial Conference of the World Trade Organization” ซึ่งย้ําเจตนารมณ

รวมกันในการผลักดันใหการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งท่ี ๙ มีผลลัพธเปนรูปธรรม นอกจากน้ี ยังมีการประชุม 
Retreat ของผูนํา ประกอบดวย Retreat I : บทบาทของเอเปคในการสรางเสริมระบบการคาพหุภาคีในภาวะเศรษฐกิจโลก         
ในปจจุบัน และ Retreat II : วิสัยทัศนวาดวยความเช่ือมโยงของเอเปคทามกลางโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคและระหวาง
ประเทศท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการหารือระหวางผูนําฯ ในหัวขอ “การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม-ความมั่นคง
ทางอาหาร นํ้า และพลังงาน” 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๕ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ระหวางวันท่ี ๔-๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บาหลี โดยมีนายจุลพงษ โนนศรีชัย ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย
เขารวมการประชุมฯ ซึ่งมีการรับรองถอยแถลงรวมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๕ โดยมีการประชุมกลุมยอย (Breakout Session)      
ในหัวขอ “บทบาทของเอเปคทามกลางสถาปตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลง” และการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) 
ในหัวขอ “การสงเสริมการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม” และหัวขอ “การสงเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาค” 
นอกจากน้ี ยังมีการหารืออยางไมเปนทางการในเรื่องสถานการณปจจุบันและความทาทายในภูมิภาค 
                ๓. การดําเนินการของเอเปคในระยะตอไป สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเจาภาพการประชุมเอเปคในป ๒๕๕๗ 
จะใหความสําคัญกับประเด็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมความเช่ือมโยง และ    
การเจริญเติบโตท่ีครอบคลุม (Comprehensive Growth) โดยเนนการปรับโครงสรางเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth 
Transformation) โดยในชวงป ๒๕๕๗ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคใน ๙ สาขา 
ไดแก การคา พลังงาน การทองเท่ียว การเกษตรและอาหาร SMEs สตรี เหมืองแร ปาไม และมหาสมุทร และมีกําหนดจะจัดการประชุม
ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๒ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ทะเลสาบ Yangqi ชานกรุงปกก่ิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง แถลงการณรวมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมน้ําโขง คร้ังท่ี ๑๙ และแผนปฏิบัติการภายใตกรอบการลงทุนใน

ภูมิภาค (Regional Investment Framework : RIF) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 

                ๑. เห็นชอบรางแถลงการณรวม (Joint Ministerial Statement : JMS) ระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมนํ้าโขง 
เพ่ือใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ไดรวมกับรัฐมนตรีของประเทศลุมแมนํ้าโขงใหการรับรอง
แถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีฯ โดยไมมีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมนํ้าโขง ครั้งท่ี ๑๙ ในวันท่ี ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ 
                ๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใตกรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment Framework : RIF) เพ่ือให
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ไดรวมกับรัฐมนตรีของประเทศลุมแมนํ้าโขงใหการรับรองแผนปฏิบัติการฯ 
โดยไมมีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมนํ้าโขง ครั้งท่ี ๑๙ ในวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
                ๓. เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสามารถปรับปรุงถอยคํา             
ในแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีฯ ไดในกรณีท่ีไมใชการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในการหารือในการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส 
ในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเขาใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุมแมน้ําโขง 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
             ๑. รางบันทึกความเขาใจเพ่ือการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุมแมนํ้าโขง (Draft Final MOU for the 
Establishment of the Greater Mekong Railway Association : GMRA) ฉบับปรับปรุงใหม 
                ๒. การลงนามบันทึกความเขาใจเพ่ือการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุมแมนํ้าโขง (GMRA) 
                ๓. ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ 
รัตนากร) ซึ่งไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลความรวมมือในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater 
Mekong Subregion : GMS) เปนผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ 
 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

 ๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ 
  กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง กําหนดใหอาวุธยุทโธปกรณและสินคาฟุมเฟอยเปนสินคาท่ีตองหามสงออกไป

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณท่ีสงมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีเปนสินคาท่ีตองหามนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (มาตรการควํ่าบาตรสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

              ๑. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ และสินคาฟุมเฟอยเปนสินคา
ท่ีตองหามสงออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณท่ีสงมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเปนสินคาท่ีตองหามนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การหามสงออกอาวุธและยุทโธปกรณไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการหามนําเขาอาวุธและ
ยุทโธปกรณท่ีสงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ   
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหอาวุธและยุทโธปกรณและสินคาฟุมเฟอยเปนสินคาตองหามในการสงออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี รวมท้ังใหอาวุธและยุทโธปกรณท่ีสงมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเปนสินคาท่ีตองหามในการนําเขา
มาในราชอาณาจักร และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศเก่ียวกับคํากําจัดความของคําวา “อาวุธและยุทโธปกรณ” ไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวดําเนินการตอไปได 
                ๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับกรณีท่ีคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดกําหนดใหรฐัสมาชิกท่ีจะจัดหา ซื้อขาย หรือ
ขนยายอาวุธเล็กและอาวุธเบาไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี รวมท้ังธุรกรรมทางการเงิน การฝกอบรม การให
คําแนะนํา การบริการ การใหความชวยเหลือ การผลิต และการบํารุงรักษาท่ีเก่ียวของ จําเปนตองแจงใหคณะกรรมการควํ่าบาตร
ทราบลวงหนาอยางนอย ๕ วัน ซึ่งอาจมีผลเปนการจํากัดสิทธิของไทยในทางปฏิบัติ เกินกวาท่ีจําเปนหรือท่ีมีผลผูกพันประเทศไทย 
โดยเฉพาะหากจะมีผูประกอบการไทยท่ีประสงคจะสงออกหรือสงผานอาวุธเล็กหรืออาวุธเบาไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีจะไมอาจทําไดภายใตรางประกาศกระทรวงพาณิชยฯ ฉบับใหมน้ี ซึ่งกระทรวงพาณิชยอาจพิจารณาหารือ        
กับกระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูรักษากฎหมายท่ีเก่ียวของ       
เพ่ือความรอบคอบในรายละเอียด และใหกระทรวงพาณิชยแจงรายละเอียดของรางประกาศกระทรวงพาณิชยฯ ใหหนวยงาน      
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนทราบอยางท่ัวถึงโดยเร็ว ท้ังน้ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําแถลงการณรวมวาดวยผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
             ๑. การจัดทําแถลงการณรวมวาดวยผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี          
(Joint Statement on the outcome of the official visit to the Russian Federation by the Prime Minister of the 
Kingdom of Thailand) ในระหวางวันท่ี ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ มีเปาหมายท่ีจะ
ยกระดับความสัมพันธของท้ังสองประเทศไปสูความเปนหุนสวนในระดับท่ีสูงข้ึน โดยจะกระชับและขยายความรวมมือในทุกมิติ   
ผานกลไกท่ีมีอยู ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของแถลงการณรวมดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                ๒. ใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองเอกสารดังกลาวกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียโดยไมมีการลงนาม 
 



                 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                 (๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมท้ัง                 
สงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศ 

  กําลังพัฒนา 
 

 ๗.๖  สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเร่ืองพรมแดน 
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศ 
 

 ๗.๗  สงเสริมการทูตเพ่ือประชาชน 
 

 ๗.๘  ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

 

 ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ 
 

 ๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลาม 
   ระหวางประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เร่ือง การก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ก ำหนดอัตรำค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำและ
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำน ก.พ. ดังนี ้
              ๑. ก ำหนดอัตรำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำในอัตรำที่ลดหลั่นจำกอัตรำ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย เนื่องจำกมีอ ำนำจหน้ำท่ีเฉพำะด้ำนเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำม
ทำงกำรกีฬำ โดยเทียบเคียงกับคณะกรรมกำรที่มีนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นประธำน โดยก ำหนดให้
ประธำนกรรมกำรได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้งในอัตรำไม่เกินครั้งละ ๗,๕๐๐ บำท กรรมกำรให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้ง      
ในอัตรำไม่เกินครั้งละ ๖,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือนเฉพำะกรรมกำรที่มำประชุม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยประชุมกรรมกำรรัฐวิสำหกิจตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 
                ๒. ก ำหนดอัตรำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ให้สอดคล้องกับอัตรำเบี้ยประชุมรำยครั้งตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรได้รับเบี้ยประชุมในอัตรำไม่เกิน ๑,๕๐๐ บำทต่อครั้ง กรรมกำร      
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรำไม่เกิน ๑,๒๐๐ บำทต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเฉพำะกรรมกำรที่มำประชุมเพียงครั้งเดียว     
ในวันหน่ึง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทรำบพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอ 
              ๒. เห็นชอบแนวทำงปฏิบัติอันเนื่องมำจำกกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ตำมที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้พิจำรณำร่วมกัน และให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
                ๓. เห็นชอบให้ทุกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ 
                      ๓.๑ ก ำชับข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดทุกประเภททุกระดับ ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และ
ส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๓๙ [เรื่อง กำรปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
แนวทำงปฏิบัติในกำรเลือกตั้ง (แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๓๙)] 
โดยเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุน กำรด ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อได้รับกำรร้องขอ
จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง รวมทั้ง
กำรวำงตัวเป็นกลำงของข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐทุกประเภทและทุกระดับดังกล่ำวด้วย 
                        ๓.๒ เห็นชอบในหลักกำรให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถน ำงบประมำณ
มำสนับสนุนกำรเลือกตั้งได้ โดย 
                              ๓.๒.๑ กรณีเป็นกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้แต่ละหน่วยงำนพิจำรณำด ำเนินกำรไปได้ตำมควำมเหมำะสม 
                              ๓.๒.๒ กรณีเป็นกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แต่ละหน่วยงำนเสนอขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณก่อนด ำเนินกำรต่อไป 
                              ๓.๒.๓ เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้ำรำชกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงของหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังกล่ำว ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๕๐ [เรื่อง สรุปผลกำรหำรือระหว่ำง
นำยกรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗     
ลงวันท่ี ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๐)] 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
               (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง      ขอให้เร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการ/แผนงานในความรับผิดชอบ 
                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่นำยกรัฐมนตรีเสนอว่ำ ตำมที่ได้มีเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองเพื่อเรียกร้องควำมต้องกำร
ตำมแนวทำงและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลบำงกลุ่มมำตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนควำมเช่ือมั่นของนักลงทุนและนำนำประเทศ และในขณะนี้พระรำชกฤษฎีกำยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๖ มีผลให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องอยู่         
ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ โดยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้ำที่
ได้เท่ำที่จ ำเป็นภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนด ตำมนัยมำตรำ ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อน    
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงขอให้
รัฐมนตรีทุกท่ำนก ำชับให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนต่ำง ๆ ในควำมรับผิดชอบเร่งรัด ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน
และกำรด ำเนินโครงกำร/แผนงำนต่ำง ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ เป็นไปตำมกรอบเวลำและงบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับควำมเห็นชอบไว้แล้ว โดยให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง เป็นไปตำมข้อกฎหมำย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้แก่โรงเรียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่นำยกรัฐมนตรีเสนอว่ำ จำกกำรที่ได้ลงพื้นที่ตรวจรำชกำรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลำยจังหวัดพบว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรในควำมรับผิดชอบของหลำยกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ /
เห็นชอบไปแล้วก่อนกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ยังไม่แล้วเสร็จและบรรจุผลในกำรปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี เช่น โครงกำรอำหำรกลำงวัน
นักเรียนที่ได้มีกำรปรับค่ำอำหำรกลำงวันจำกเดิมในอัตรำ ๑๓ บำทต่อคนต่อวัน เป็นอัตรำ ๒๐ บำทต่อคนต่อวัน และโครงกำร
จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำให้แก่โรงเรียน เป็นต้น จึงขอให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรับไปก ำชับและติดตำม     
กำรด ำเนินกำร โดยประสำนงำนกับกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม             
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ขอให้เร่งรัดติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร/แผนงำนในควำมรับผิดชอบ) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง มอบหมายให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี    
             คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนของรัฐ ทั้งที่ได้เสนอเรื่องมำแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และเรื่องที่จะเสนอ    
มำใหม่ โดยให้น ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหรือส่งเรื่องคืนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องได้ตำมแต่กรณีให้สอดคล้องกับข้อกฎหมำยและ    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทำงปฏิบัติอันเนื่องมำจำกกำรยุสภำผู้แทนรำษฎร) ทั้งนี้ เรื่องใด          
ที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องคืนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องไปแล้ว และหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น          
ที่จะต้องด ำเนินกำรเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเร่งด่วน ก็ให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องเร่งช้ีแจงข้อมูลเหตุผลควำมจ ำเป็น พร้อมจัดท ำเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ          
ที่เกี่ยวข้อง และส่งไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และน ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบตำมที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอว่ำ โดยที่ประเทศไทยจะต้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรค้ำ
มนุษย์ให้กระทรวงแรงงำนสหรัฐอเมริกำภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๗ เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประเทศไทยในกำรขจดัรปูแบบ
ที่เลวร้ำยที่สุดของกำรใช้แรงงำนเด็ก ระหว่ำงเดือนมกรำคม ๒๕๕๖-มีนำคม ๒๕๕๗ จึงสมควรที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัด
จัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงแรงงำน เพื่อจัดท ำข้อมูลเป็นภำพรวมของประเทศไทย แล้วส่งให้กระทรวงแรงงำน
สหรัฐอเมริกำภำยในก ำหนดดังกล่ำว 
                ๒. ให้รองนำยกรัฐมนตรี (นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ) ประธำนกรรมกำรประสำนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ก ำชับหน่วยงำน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดท ำข้อมูลให้กระทรวงแรงงำน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงแรงงำนสหรัฐอเมริกำได้ทันภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๗ 



                      สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. อนุมัติตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                        ๑.๑ อนุมัติกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำกฎหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและ
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นประธำนกรรมกำร 
                        ๑.๒ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติน ำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกฎหมำย 
๓ ด้ำน ท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ได้แก่ กรอบท่ี ๑ กำรพัฒนำกฎหมำยที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรประกอบธุรกิจเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอันเป็นกำรทั่วไป กรอบที่ ๒ กำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกลุ่ม
ธุรกิจ/อุตสำหกรรมเป้ำหมำย และกรอบที่ ๓ กำรพัฒนำองคำพยพ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิรูป
กฎหมำยในกรอบยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
                        ๑.๓ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำจัดช่องทำงพิเศษส ำหรับกำรพิจำรณำและผลักดัน          
ร่ำงกฎหมำยทั้งในกรอบของรัฐบำลและกรอบของรัฐสภำ โดยในกรอบของรัฐบำลควรจัดช่องทำงพิเศษส ำหรับร่ำงกฎหมำยที่จะ
ได้รับกำรตรวจพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และขอควำมร่วมมือให้มีกำรพิจำรณำโดยคณะพิเศษของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ เพื่อให้ร่ำงกฎหมำยผ่ำนไปตำมวัตถุประสงค์และทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และพิจำรณำแนวทำงร่วมมือเพื่อให้รัฐสภำ
ก ำหนดเป็นวำระเร่งด่วน และจัดกลไกเฉพำะในกำรดูแลให้ควำมเห็นชอบต่อร่ำงกฎหมำยตำมแผนงำนโดยเร็ว 
                ๒. ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำกฎหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยเพิ่มอธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เป็นกรรมกำร ตำมควำมเห็น
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และก ำหนดให้มีเฉพำะหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตำมควำมเห็นของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

 

       ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ             
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๔ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตร ี 
รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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๓๘

๑
๖

๙

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

ม.ค. 
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๕๖
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๕๖

เม.ย. 
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พ.ค. 
๕๖

มิ.ย. 
๕๖
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๕๖

ส.ค. 
๕๖

ก.ย.   
๕๖

ต.ค. 
๕๖

พ.ย. 
๕๖

ธ.ค. 
๕๖

๒๐๖ ๑๙๑

๒๓๖

๑๔๖
๑๗๙

๒๐๗ ๒๑๗
๒๓๘ ๒๓๑

๒๖๙

๒๑๕

๕๔

จ ำนวนเรื่อง 

เดือน 

จ ำนวนเรื่อง 

เดือน 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง 
วาระเพ่ือพิจารณา ๒๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๒๓ เรื่อง และ วาระอ่ืน ๆ ๖ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชมุคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 
๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๖  เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกตแิละวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา   ๒๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๓ เรื่อง วาระจร ๑๐ เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ      ๒๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๒๐ เรื่อง วาระจร   ๓ เรื่อง 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 

ป, 2

23

ท, 23

อ, 6

๐
๕

๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบ

๑๓

๒๐

๑๐

๓

วาระปกติ

วาระจร

จ านวนเร่ือง 

ประเภทวาระ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง 

วาระอื่น ๆ ๖ เร่ือง (๑๑.๑๑ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๒๓ เร่ือง (๔๒.๕๙ %) 
 

วาระเพ่ือพิจารณา ๒๓ เร่ือง (๔๒.๕๙ %) 
 

วาระประธานแจ้ง ๒ เร่ือง (๓.๗๑ %) 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๖ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรชี่วงวันที ่๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๕๔ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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จ านวนเร่ือง 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย 
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ  พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จ าแนกเป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องท่ีเป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องท่ีได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี  จ าแนกตามหลักการบริ หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ  คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จ านวน ๓๖  เรื่อง และเรื่องท่ี ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
จ านวน  ๑๘ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจี าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๔๙ เรื่อง

๙๐.๗๔ %
เรื่องกฎหมาย

๕ เรื่อง
๙.๒๖ %

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น  ๕๔  เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๕๔  เรื่อง 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๓๖ เรื่อง 
๖๖.๖๗ % 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๘ เรื่อง 
๓๓.๓๓ % 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๘ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

  
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
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๑๕

๒๐

๓ ๒
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๔
๑ ๐

๘ ๘

๐
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๑๕
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๕

๑๑
๘

๓

๘

๑

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๖)   
 

(๕)   
 

จ านวนเร่ือง 

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

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๓๖  เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๓๖  เรื่อง 

(๑)  
 

(๒)   
 

(๓)   
 

(๔)   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

(๗)   
 

(๘)   
 

(๑)   ด้านสังคม 
(๒)   ด้านเศรษฐกิจ 
(๓)   ด้านการเมืองการปกครอง 
(๔)   ด้านความมั่นคง 
(๕)   ด้านการต่างประเทศ 
(๖)   ด้านสิ่งแวดล้อม 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรี มีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี ที่ด าเนิ นการใน
ภูมภิาคต่าง ๆ จ านวน ๒ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 
 

 
 

 
 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่               
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๖๗ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
 

 
 
 ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม  – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๑ คณะ 
ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (ยธ.) 

 
 
 
 

ภาคออกเฉียงเหนือ
๒ เรื่อง
๑๐๐ %
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๐
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นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน.พณ.มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตช. อส.

รวมทั้งสิ้น  ๒  เรื่อง 

จ านวนเรื่อง 

หน่วยงาน 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ  ๓๐ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
  ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ไม่มี
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไม่มีร่างพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื่องท่ีเป็น พระราชก าหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
และกฎ ก .พ. ซึ่งได้ลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีจ านวน   
๓๙ ฉบับ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
ก าหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ ก.พ. 

กระทรวงการคลัง   ๖     
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ๑      
กระทรวงคมนาคม  ๑      
กระทรวงมหาดไทย  ๑ ๕ ๑    
กระทรวงสาธารณสุข  ๑  ๑    
กระทรวงศึกษาธิการ   ๓     
กระทรวงอุตสาหกรรม   ๓     
กระทรวงแรงงาน    ๑    
ส านักงานอัยการสูงสุด      ๒  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ๑ ๑     
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา    ๗    
คณะกรรมการการเลือกตั้ง      ๒  
ส านักงาน คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      ๑  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน       ๑ 

รวม  ๕ ๑๘ ๑๐  ๕ ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
                          (๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ตช.   ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กค. กระทรวงการคลัง ลต. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ สกช. สภากาชาดไทย 

กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สสป. ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ อส. ส านักงานอัยการสูงสุด 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์   
คค. กระทรวงคมนาคม   
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
พน. กระทรวงพลังงาน   
พณ. กระทรวงพาณิชย ์   
มท. กระทรวงมหาดไทย   
ยธ. กระทรวงยุติธรรม   
รง. กระทรวงแรงงาน   
สธ. กระทรวงสาธารณสุข   
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม   

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

    

    
    

 
 



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




