--

สารบัญ
เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย

เลขที่ ส.ยื
ส นยัน

หน้า

รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป.
คอป

๓๗๔//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๑

๑๐๖๐//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๒

๒๑๘๑//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๒

๔๓๔//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]
๖๖๐//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๓
๔

๖๓๘//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๕

๘๙๕//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๕

๑๖๑๒//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๖

๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็น “วาระแห่
วาระแห่งชาติ”
ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน
แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
จากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese
Japanese Grant Aid)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ
ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย

-การปรับ ปรุง โครงสร้างและการกํากับดูแลส่ว นงานในการบริห ารจัดการน้ํา ๑๖๔๘//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
[ร่ร่างระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ย วกับ การพัส ดุ ในการดํา เนิน โครงการตามระเบี ย บสํา นักนายกรั ฐ มนตรี
ว่า ด้ว ยการบริ ห ารโครงการและการใช้จ่ า ยเงิ น กู้ เ พื่ อการวางระบบบริห าร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
๒๗๐๒ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]
การปรับ ปรุง โครงสร้างและการกํากับดูแลส่ว นงานในการบริห ารจัดการน้ํา ว (ล) ๒๗๐๒/๕๖
[ร่างระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ย วกับ การพัส ดุใ นการดํา เนิน โครงการตามระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี
ว่า ด้ว ยการบริ ห ารโครงการและการใช้จ่ า ยเงิ น กู้ เ พื่ อการวางระบบบริห าร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ]

๗

๘

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
ขออนุมัติหลักการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

๗๕๘//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๘

๘๖๙//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๙
๑๐
๑๑

๑.๗ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการเนื่ อ งจากภาวะเงิ น เฟ้ อ และราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง
ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ครั้งที่ ๒
การกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

๑๑๖๙//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
๒๐๐๙//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

-๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนั
ของ กงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล

๗๒๔//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๑๒

๖๖๒//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๑๔

๒๖๔๖//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๑๔

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

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

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ ง รั ด ดํ า เนิน การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด องค์ ก ร
อาชญากรรม การค้ า มนุ ษ ย์ ผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
แรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
สถานะชัดเจน

-๓. นโยบายเศรษฐกิจ
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

๒๑๖๕//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๑๖

๓๖๙//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๑๘

๘๐๘//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๑๘

๗๑๓//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๑๙

๖๔๙//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๑๙

๑๕๘๔//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๒๐

๑๖๐๕//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๒๐

๑๖๔๐//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๒๑

๑๕๒๑//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๒๒

๑๙๐๒//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]
๒๒๘๐//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๒๒
๒๓
๒๓

๓๗๘//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๒๔

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ที่ครบกําหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้ว
ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ....
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงิน
และกิจการประกันภัย
ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(Development
Development Policy Loan : DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ที่ดิน)
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
ขออนุมัติห นังสือข้อ ตกลงรับ ความช่ว ยเหลือแบบให้เ ปล่ า จากธนาคารโลก
โครงการ Market Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR)
Multi-Donor Trust Fund และขออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาท
การบริห ารโครงการเงิน กู้เ พื่ อฟื้น ฟูเ ศรษฐกิ จ และพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐาน
(Development Policy Loan : DPL)
การดําเนินโครงการพัฒนาเมือง
การกู้เงินปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑๘๕๖//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
การรายงานผลการดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ความคื บ หน้ า
โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕

-๖๗๓//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๒๕

๒๑๓๓//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๒๖

๖๓๑//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๒๖

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๕๒//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน
และการค้าชายแดน
การอนุมัตินําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า
การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.
พ ....

๒๖๗๔//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๒๗
๒๗

๕๒๓//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๒๘

๒๐๓๑//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]
๒๐๙๑//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๒๙
๒๙

๒๑๙๖//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๓๐

๖๒๘//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๓๑

๑๑๔๔//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๓๒

๘๒๕//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๓๓

๑๘๖๕//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๓๔

๑๓๓๑//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๓๕

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙
๒๕๕๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง
มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
ผลการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า
และบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สําหรับโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
ผลการคัด เลื อ กเอกชนลงทุ น งานระบบรถไฟฟ้ า และรั บ จ้า งดํ า เนิน กิ จ การ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)
งานสัญญาที่ ๔
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ระยะที่ ๒
การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้าง
และข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันออก) ภายใต้ความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese
Japanese Grant Aid)

-แนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๓
(นครพนม-คําม่วน) พ.ศ. ....
ขอความเห็น ชอบให้ก ารรถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชนแห่ง ประเทศไทยกู ้เ งิน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค
โพง
และช่วงบางซื่อ-ท่ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
และกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายละเอียดการปรับเพิ่มวงเงินสัญญาที่ ๑ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รัรังสิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุ
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ขออนุมัติเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนิน
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกรมเจ้าท่า
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๕๙๘//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๓๕

๑๘๔๕//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๓๖

๒๑๐๑//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๓๖

๒๕๐๒//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๓๗

๒๗๑๒//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๓๗

๒๗๑๕//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๓๘

๑๘๔๙//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๓๘

๑๖๒๘//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๓๙

๙๓๗//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]
๒๒๒๔//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๔๐
๔๑

๑๔๘๖//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๔๒

๓.๕ นโยบายพลังงาน
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
พ ๒๕๔๒
รวม ๔ ฉบับ
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ ๑-๓

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

๔.๒ นโยบายแรงงาน
การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม

- การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเ ข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดําเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.
พ ....

๑๔๖๒//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๔๒

๒๙๖๐//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๔๓

๓๗๒//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๔๔
๔๕

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศศ. ....

๒๔๘๒//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟู บูร ณะ ซ่อมแซมโบราณสถาน
ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

๑๓๔๕//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
๒๘๑๖//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๔๕
๔๖

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
การกําหนดให้วันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of
Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสําคัญของชาติ

๑๑๘๓//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
๑๗๑๔//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๔๖
๔๗

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
การเร่งรัดติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ํา
การดําเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี ๒๕๕๖

๑๔๕๕//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]
๒๑๘๘//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๔๘
๔๘

๑๔๗๓//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๔๘

๓๐๙๔//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๔๙

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
(ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด
ปี ๒๕๕๖
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย
และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕

๒๔๗๔//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๕๑

๗๔๗//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๕๔

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรั
น พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
ให้เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่ง ส่ง เสริม และพั ฒ นาความสัม พัน ธ์กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซี
มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกัน
ผลิตปิโตรเลียม (Unitisation
Unitisation Agreement, UA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
(MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) สําหรับ
การร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A-18 ของพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซี
มาเลเซีย กับแหล่งสุริยา เซลาตัน (Suriya Selatan) ในแปลง PM 2
ของประเทศมาเลเซีย

- รายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม
โรคมาลาเรียระหว่างชายแดนไทย-เมี
เมียนมาร์ ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทย
และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ ครั้งที่ ๖
ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดํา เนินมาตรการอํา นวยความสะดวกให้แก่
บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการ
ที่ประสบอุทกภัย
ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเยี่ยมชม
พื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ผลการประชุมคณะทํางานร่วมไทย-กักัมพูชา ครั้งที่ ๓ (Joint Working Group : JWG-3)

๘๕๘//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๕๔

๑๓๙๙//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๕๕

๑๔๓๖//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๕๕

๑๓๕๕//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
๑๕๕๔//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๕๗
๕๘

๒๐๒๖//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๕๘

๑๙๔๑//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๕๙

๔๓๒//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๖๐

๑๕๖๑//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๖๑
๖๑

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๒
การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน-จี
น น ณ กรุงปักกิ่ง
เอกสารสํ า คั ญ ที่ จ ะมี ก ารลงนามในระหว่ า งการประชุ
งการ
มรั ฐ มนตรี ท่ อ งเที่ ย ว
อาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๔
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัด สรรงบประมาณสํา หรับจัดการฝึกซ้อม
บรรเทาภัยพิบัติในปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF)

๑๖๒๒//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
๑๒๙๙//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
๒๐๐๓//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๖๑
๖๒

๖๕๔//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๖๓

๑๔๐๔//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๖๔

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
ขอความเห็นชอบในการลงนามร่าง Memorandum of Association เพื่อจัดตั้ง
สํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๑๘

- รายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งสํานักงาน
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย
การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ํานอกชายฝั่ง
โซมาเลีย
ผลการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุยุโรป ครั้งที่ ๙
การดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC)
KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ

๑๘๘๒//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๖๔

๒๐๙๖//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๖๖

๒๑๔๔//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๖๖

๒๕๑๐//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]
๒๕๙๑//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๖๗
๖๘

๓๐๖๕//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๖๘

๕๓๖//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๖๙

๒๐๒๒//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๗๐

๒๔๙๑//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๗๐
๗๒
๗๓

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญของโลก
ร่ างบั นทึ กความเข้ าใจระหว่ างกระทรวงพลั งงานแห่ งราชอาณาจั กรไทยและ
กระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ยูกันดา
ผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
หนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
ประเทศ

๒๘๑๒//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]
๒๖๒๘//๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

-  ๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓ ฉบับ
ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ.
พ ....
การขออนุมัต ิก่อ หนี ้ผูก พัน ข้า มปีง บประมาณนอกเหนือ ไปจากที ่กํา หนด
ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ (สํานักงานผู้แทนการค้าไทย)
รายงานผลการดําเนินงานของระบบการประกัน ภัย และพัฒ นาการที่สําคัญ
พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ.
คปภ รอบ ๑๒ เดือน
ปี ๒๕๕๔
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

๗๔๕//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๗๔

๓๗๓//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๗๕

๔๕๙//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๗๑๗//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๗๖
๗๖
๗๗
๗๘

ว ๓//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๗๙

๑๖๖๙//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]
๑๕๐๗//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๗๙
๗๙

๑๒๐๔//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๘๐

๑๖๐๐//๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๘๐
๘๑
๘๒

๔๙๖//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]
๘๕๐//๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๒๑๒๘//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]
๒๑๕๗//๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

-  ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ และ ๒ รวม ๙ จังหวัด
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง)ง
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (Annual
Annual Inspection Report : Fiscal Year 2012)
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
พ ....
การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๑/๑๕๕๖ วันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๖
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ.
พ ....
และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ขออนุ
ออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดรับจํานํา
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
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๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ..
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

-  -

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรืรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป.
คอป
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับสมบู
บสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓-กรกฎาคม ๒๕๕๕
ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพือ่ การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ส่วนที่ ๑ บทนํา ข้อมูลเบื้องต้นของ คอป.
คอป งบประมาณ บุคลากร ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
และกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม คอป.. มีข้อเสนอว่าเห็นควรรับทราบ
๒. ส่วนที่ ๒ สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิ
แรงและการล ดสิทธิ ในภาพรวม คอป. เห็นว่า ประเด็นที่ระบุเป็นการตรวจสอบ
ค้นหาความจริงโดย คอป. ซึ่งมีความเห็นที่หลากหลายไม่มีข้อยุติ ประกอบกับยังมีอีกหลายหน่วยงานและองค์กรที่ทําหน้าที่ค้นหาความจริง
ตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานอัยการสูงสุด
จึงเสนอว่าเห็นควรให้ประเด็นการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์เดือนเมษายนนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นไปตาม
กระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งมีความเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ควรเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อมูลที่นําเสนอ ด้วยความมีเหตุ
มีผล มีสติ มีขันติร่วมกันสร้างบรรยากาศการรับฟังหรือโต้แย้งในขอบเขต โดยนําพยานหลักฐานมาชี้แจงให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ
นําไปสูความเข้
ค่ วามเข้าใจ การยอมรับ ให้อภัย ใช้เป็นบทเรียนและก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่ความสามัคคีปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป
๓. ส่วนที่ ๓ สาเหตุและรากเหง้าของปัญหา ในภาพรวม ปคอป.
ปคอป เห็นควรพิจารณาส่วนที่ ๓ ร่วมกับส่วนที่ ๕ ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะ
ปคอป เห็นว่า ประเด็นที่ระบุ คอป.
คอป เสนอให้มีการพิจารณา
๔. ส่วนที่ ๔ เหยื่อ และการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ ในภาพรวม ปคอป.
ดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ทีท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอภาค เพื่อนําไปสู่ความปรองดอง
และความสมานฉั
สมานฉันท์ของคนในชาติมาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งแล้ว โดยให้คณะอนุกรรมการฯ
รรมการฯ คณะต่างๆ ทําหน้าที่ตามภารกิจ
และมีการดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ การดําเนินการเยียวยาทางอาญาในคดีที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง โดยลําดับแรก
แ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับผู้เสียหายด้านชีวิตและร่างกายแล้ว รวมทั้งการดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยการจัดเวทีประชาเสวนา
หาทางออกประเทศไทย
๕. ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ
อแนะ ในภาพรวม คอป.
คอป เห็นว่า ประเด็นที่ระบุในส่วนที่ ๓ และ ๕ สอดคล้องกับรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และรายงานของสถาบัน
พระปกเกล้า ควรนําประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่การสานเสวนาในรูป “ประชาเสวนา” ตามที
มที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการให้ไปดําเนินการแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง การยุติความขัดแย้ง และการสร้าง
ความปรองดองที่ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งได้มีความเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติมว่า แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ คอป.
คอป ในส่วนที่ ๕
ข้อ ๕.๑๔ เป็นประเด็นสําคัญที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรได้มีการศึกษาทําความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
โดยคํานึงถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ ด้วยความเหมาะสมต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั
าชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
พ ๒๕๔๕ เพื่อกําหนดให้บุคคลซึ่งผ่านการตรวจหรือทดสอบเบื้องต้นว่ามียาเสพติด
อยู่ในร่างกาย และสมัครใจจะขอเข้ารับฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด โดยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติติดต้องดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นความผิดอาญา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เห็นควรตรวจสอบข้อมูลการส่งตัวผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดที่ศาลพิจารณามี
ารณา คําสั่งให้ไปตรวจพิสูจน์การเสพ
หรือการติดยาเสพติดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจพิจารณา และในกรณีที่สํานักงานศาลยุติธรรมยังเป็นห่วงว่ากระบวนการดังกล่าว
อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มิใช่เป็นผู้เสพยาเสพติดอย่างแท้จริง อาจเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ผู้ต้องหาว่า
กระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดที่ถูกส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถร้องต่อศาลยุติธรรมได้ หากเห็นว่า
มีการกลั่นแกล้งหรือมีการกระทําอันละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาโดยด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่า งกฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลูก ค้า พ.ศ.
พ ....
มีสาระสําคัญคือ
๑.๑ ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
๑.๒ กําหนดนิยามคําว่า “ลูกค้า” และ “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย”” เป็นต้น
๑.๓ กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
๒. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
มีสาระสําคัญคือ
๒.๑ ยกเลิกประกาศสํานักนายกรั
นายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
๒.๒ กําหนดนิยามคําว่า “ลูกค้า” และ “ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว”
๒.๓ กําหนดข้อมูลที่ใช้ประกอบการแสดงตนสําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
นการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์และเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๑.๑ ด้านการป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
เช่น การพัฒนาโครงการแก้มลิง การก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา การก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง และการพัฒนาแหล่งน้ํา
นอกเขตชลประทาน เป็นต้น
๑.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย การจั
รจัดทําแผนการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง การวางแผนจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูแล้ง การส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดทําข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/ฝนทิ
ฝนทิ้งช่วง การสํารองเมล็ดพันธุ์พืช เสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ยา
รวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ําและรถบรรทุกน้ํา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
๑.๓ ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการฝนหลวง
การปรับแผนการระบายน้ําและปรับรอบเวรการใช้น้ํา การจัดชุดเฉพาะกิ
ดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์
เครื่องสูบน้ํา และรถบรรทุกน้ํา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
๑.๔ ด้านการฟื้นฟู (Recovery) ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย โดยใช้เงินงบกลาง หรือเงินทดรองราชการ
ทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้การฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
๒. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
๒.๑ ด้านการป้องกัน (Prevention) โครงการที่สําคัญ ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
และระยะยั่งยืนของรัฐบาล การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่ใช้งบปกติของหน่วยงาน การขุดลอกกําจัดวัชพืช
ในคลองและแหล่งน้ําต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และแจ้งเตือนภั
น ย
และวางระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําต่างๆ
๒.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดทําข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม จัดทําข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น แผนการบริหาร
จัดการน้ําหลาก แผนการจัดสรรน้ําและการปลูกพืชฤดูฝน แผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Food Emergency)
เป็นต้น
๒.๓ ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัภัย เช่น การปรับแผนการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ํา การส่งน้ําเข้าระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตร การเสริมคันกั้นน้ํา
ในจุดต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภั
ระสบ ย ให้การสนับสนุนยานพาหนะ
นยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา เพื่อช่วยเหลือ
พื้นที่ประสบภัย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒.๔ ด้านการฟื้นฟู (Recovery) ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยใช้เงินงบกลาง หรือเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ การจัดเตรียมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร เช่น การช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร
ที่ประสบอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสถาบั
กสถาบันเกษตรกร รวมถึงการซ่อมแซมฟื้นฟูแหล่งน้ําและระบบชลประทาน
๓. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด
๓.๑ ด้านการป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช การสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการจัดการศัตรูพืพชื และการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
๓.๒ ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ดําเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาด
ศัตรูพืชในทุกระดับ เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช และให้คําแนะนําทางวิชาการแก่เกษตรกร
๓.๓ ด้านการเผชิ
านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การตัดวงจรแพร่ระบาด
ของศัตรูพืช และการจํากัดพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช
๓.๔ ด้านการฟื้นฟู (Recovery) ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุ
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานะความก้
ทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
๑.๑ การจัดสรร//การเบิกจ่าย/ลงนามในสั
ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเอง สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน
๑๑๙,๖๓๕.๐๖๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๔,๕๓๗.๗๐๑๔
๗๐๑๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๘๑.๖๒๑๘
๖๒๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ และผลการเบิกจ่ายจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๐๗,๓๐๙.๖๑๔๐
๑๐๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐ จากยอดจัดสรรสุทธิ
๑.๒ ผลการดําเนินงาน มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐
มีจํานวน ๑๓ กระทรวง ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๕ กระทรวง และมิติจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน
๕๖ จังหวัด ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๑๙ จังหวัด
๑.๓ การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่ส่งคืน ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจํ
ย าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลางฯ ในระบบ GFMIS เป็นเงิน ๖,๐๑๐.๔๕๐๓ ล้านบาท และวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรรอีก
จํานวน ๒๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะนําไปใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น จํานวน ๖,๒๗๐.๓๙๐๓ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
โครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินส่งคืนทั้งสิ้น ๖,๒๗๐.๒๓๖๖ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้เพียง
๐.๑๕๓๗ ล้านบาท
๑.๔ ส่วนราชการฯ แจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่
ง
ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลางฯ อย่างเป็นทางการ
(เพิ่มเติม) จํานวน ๖ หน่วยงาน วงเงินรวม ๑๖๑.๗๐๙๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/งานดํ
ง
าเนินการเอง
และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว
๒. ให้ส่วนราชการ
วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ที่ยังไม่ดําเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในโครงการ/รายการที
รายการที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๔ โครงการ/รายการ วงเงินรวม ๒๖๒.๙๓๗๐
๙๓๗๐ ล้านบาท เร่งรัดการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงบประมาณตามขั้นตอน โดยให้ดําเนินการเสนอขอขยายระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ
๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ไม่สามารถดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลางฯ ได้ทันภายในวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหากยังมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการขอรั
ารณาขยายระยะเ
บการจัดสรรงบประมาณโครงการ/รายการที
รายการที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณี
๓. ให้สํานักงบประมาณดําเนินการตามขั้นตอนเงินประจํางวดที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
แจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลางฯ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย จํานวน ๖ หน่วยงาน วงเงินรวม
๑๖๑.๗๐๙๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว เพื่อกําหนดไว้ในงบกลาง รายการเดิม
สําหรับรองรับโครงการ/รายการอื
รายการอื่นๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐยังมีความจําเป็นและเร่งด่วนในการเสนอ
ขอรับการจัดสรรตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการป้องกันอุทกภัย ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
จากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese
Japanese Grant Aid)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Flood
Flood Prevention Project of East
Side of the Pasak River in Ayutthaya) ก่อนการลงนาม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการกําหนดให้ใช้
ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อ ๑๒ ของร่างข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
และข้อ ๑๘ ของร่างสัญญาจ้าง เป็นข้อกําหนดขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan
Japan International Cooperation
Agency : JICA) ในการขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่
ป าจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่ง JICA มีอํานาจที่จะกระทําได้ตามข้อ ๕ ของความตกลง
ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าสําหรับโครงการฯ กรณีนี้จึงถือเป็นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหว่
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน)
เอกชน ที่คณะรัฐมนตรี
อาจพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ และข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังจากได้มีการทําสัญญาแล้ว คือ เรื่องของการบริหารสัญญาและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและส
ควรจัดให้มีหน่วยงานหรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้อง
ตามสัญญา และเมื่อพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบ เพื่อเป็นการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาและระงับข้อพิพาทที
ทที่อาจเกิดขึ้น และในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อทําหน้าที่อนุญาโตตุลาการต้องคัดเลือก
อนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในสัญญาภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

จัดการทรัพยากรน้ํา แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติ โครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ ซึ่งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๑๐
บาท (ประกอบด้วย งบดําเนินงาน จํานวน ๙๑,๕๐๐,๐๐๐
๙๑
บาท และงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
บาท จากงบดําเนินงาน จํานวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ
ได้แก่ เรือสํารวจท้องน้ํา แบบ CATAMRAN พร้อมแพขนานยนต์ (BOAT HOUSE) เครื่องยนต์และอุปกรณ์ ๑ ลํา เป็นเงิน
๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ช่วยการเดินเรือ-อุปกรณ์สื่อสารและยานสํารวจควบคุมระยะไกลไร้คนขับ ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และอุปกรณ์สํารวจท้องน้ําและตลิ่ง ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ รวมทั้งให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) เผยแพร่ข้อมูลที่สํารวจได้ให้แก่หน่วยงาน
และภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้การใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุ
ยงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศได้ในหลายมิติ ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการพิจารณาค่าใช้ช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย กรณีค่าใช้จ่ายตามแผนจัดตั
ดตั้งเครื่องผลักดันน้ําและเครื่องสูบน้ํา
ของกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภั
ก ยระยะเร่งด่วน
๑.๑ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของแผนและซักซ้อมในพื้นที่เป้าหมาย กรอบวงเงินตามแผน ๑๘๔.๓๖๕ ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินแล้ว จํานวน ๗๓.๓๖๕ ล้านบาท
๑.๒ ด้านการสร้างระบบคลังเครื่องมือและอุปกรณ์ กรอบวงเงินตามแผน ๒,๙๐๕
๙๐๕.๒๑๖ ล้านบาท คณะรัฐมนตรี
อนุมัติกรอบวงเงินแล้ว จํานวน ๔๓๕..๗๔ ล้านบาท
๑.๓ ด้านการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในพื้นที่น้ําท่วมขัง กรอบวงเงินตามแผน ๗๑.๕ ล้านบาท
๒. สรุปค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ในระยะเร่งด่วน (อัอัตราขั้นต่ําที่ควรมีในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าของ Depot)
๒.๑ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการบัญชาการ
(Incident
Incident Command System : ICS)
ICS กรอบวงเงิน ๕๓.๘๑๒๐ ล้านบาท การศึกษาและอบรมตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เสี่ยง เพื่อให้สามารถอยู่กับสภาพน้ําท่วม กรอบวงเงิน ๑๙.๕๕๓๐ ล้านบาท
๒.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ได้แก่ โครงการคลังเครื่องมือสําหรับ
บรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพืนที
น้ ที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ําไฮดรอริก ขนาด ๓๐ นิ้ว พร้อมรถบรรทุก
จํานวน ๒๔ เครื่อง กรอบวงเงิน ๒๑๖
๑๖.๐๐๐๐ ล้านบาท
๒.๓ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือ ได้แก่ โครงการเครื่องมือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย เครื่องผลักดันน้ํา
ขนาด ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร จํานวน ๘๔ เครื่อง กรอบวงเงิน ๑๖๖.๗๔๐๐ ล้านบาท และจัดหารถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมเครน
ขนาด ๒๕ ตัน จํานวน ๒ คัน กรอบวงเงิน ๑๑.๐๐๐๐ ล้านบาท
๒.๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้แก่ ตะแกรงกันขยะเครื่องสูบน้ํา (ฝั่งตะวันตกแม่น้ําเจ้าพระยา)
จํานวน ๑๒๐ เครื่อง กรอบวงเงิน ๑๐๓.๖๐๐๐
๑๐๓
ล้านบาท ตะแกรงกันขยะเครื่องสูบน้ํา (ฝัฝั่งตะวันออกแม่น้ําเจ้าพระยา)
พระยา จํานวน
๑๒๐ เครื่อง กรอบวงเงิน ๘๙.๖๖๙๐
๖๖๙๐ ล้านบาท และการติดตั้งแพลูกบวบสําหรับเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ (ความยาวรวม ๑,๖๐๑ เมตร)
จํานวน ๔๑ แห่ง กรอบวงเงิน ๕๖.๒๐๗๐
๒๐๗๐ ล้านบาท
๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา [ร่ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริห ารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่ง ชาติ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... และร่ างประกาศ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิธี การ
เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
เงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคําในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการ
วางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ จาก “จัดหาเงินกู้” เป็น “จั
“ ดสรรเงินกู้” ตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
๒. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ [เรื
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.).) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕] ที่เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนราชการ
เจ้าของโครงการ
งโครงการ ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ
๓. เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการ ตามที่ กบอ.
กบอ เสนอ
๔. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ ตามที่ กบอ. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ.ร.
ก เกี่ยวกับส่วนราชการที่จะดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ควรมอบหมายให้ส่วนราชการระดับกรมที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิ
บผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้องานเป็นผู้ดําเนินการ
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของ กบอ.
กบอ ให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
แก้ไขความในร่างระเบียบฯ จาก “...ให้
...ให้
ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สบอช.”
เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี...” เป็น “...ให้
ให้มีสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สบอช.” เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี...” และแก้ไขความข้อ ๑๒ (๓) จากเดิม
“(๓) ทําหน้าทีเป็
เ่ ป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา...” เป็น “(๓) ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา...”
... รวมทั้งแก้ไขถ้อยคําทุกแห่งของร่างประกาศฯ จากคําว่า “ส่วนราชการเจ้าของโครงการ”
เป็น “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” และคําว่า “หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการ” เป็น “หัหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ”
ของโครงการ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๕. สําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการดําเนินงานของ สบอช.
สบอช ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริ
นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
ที่จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อมีการโอนการดําเนินการไปเป็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว
ให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการกํากับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ํา [ร่ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ
กาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่าย
เงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... ]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างระเบียบและร่
บแล างประกาศ รวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริ
การวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยแห่งชาติเพื่อให้ทราบวงเงินการก่อหนี้ผูกพัน และให้กระทรวงการคลังดําเนินการก่อหนี้ผูกพันต่อไป

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาประเทศ
นานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนงานการดํ
กการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอเพิ่มเติมว่า การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์และความร่
มร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการฝึก
และศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน กิจกรรมการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือประชาชนและการส่
ประชาชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการดําเนินกิจกรรม
ในภารกิจทางทหารเท่านั้น
๒. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการของแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ โดยการสนับสนุนกําลังพลและยุ
พลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงงบประมาณ
ให้แก่กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ ในภารกิจทางทหาร ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับกิจกรรมส่งเสริมการฝึกและศึกษาที่สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนายทหารนักเรียนต่างชาติ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น
เนื่องจากขณะนี
ณะนี้ล่วงเลยระยะเวลาการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรทางทหารของกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ แล้ว
ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรทุนการฝึกและศึกษาให้นายทหารนักเรียนต่างชาติ
๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

จํานวน ๑๙ ทุน แล้ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทํารายละเอี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาดําเนินการในลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรง และหากกระทรวงกลาโหมมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
แผนงานดังกล่าวต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เกี่ยวกับกิ
บกิจกรรมในการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้า
และคมนาคมระหว่างประเทศ เห็นควรให้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบูรณาการการดําเนินนโยบายและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิ
าพ
ทธิผลสูงสุด
รวมทั้งเห็นควรเพิ่มความสําคัญเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันที่ครบทุกมิติ
มากขึ้น สําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่องและสม่
และสม่ําเสมอบนพื้นฐานความจริงใจต่อกัน เพื่อยุติหรือลดความขัดแย้ง ลดความหวาดระแวงที่อาจเกิดขึ้น และสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันร่วมมือในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน และควรให้หน่วยงานระดับรองลงมา
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทําแผนงานการดําเนินกิ
นกิจกรรมด้วย ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย

๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ การขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่งจะสิ้นสุด
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลื
งบ
อจากวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
๑.๒ แนวทางการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ในระยะต่อไป โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ร้านถูกใจสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน การใช้งบประมาณอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินโครงการฯ ได้แก่
๑.๒.๑ จัดหาสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพตรงกับความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยราคาจําหน่าย
ต่ํากว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๑.๒.๒ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ จากผู้ผลิต/ผูผู้จําหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
๑.๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการฯ ในการจัดเตรียมสินค้าของผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้า
ที่เข้าร่วมโครงการฯ และการกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจได้ตามระยะเวลาที่กําหนด และปริมาณสินค้าตามความต้องการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒.๔ ปรับลดหรือยกเลิกเงินอุดหนุนให้แก่ร้านถูกใจ โดยเพิ่มส่วนเหลื่อมการตลาดให้แก่ร้านถูกใจ
เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๑.๒.๕ ประเมินผลร้านถูกใจและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ กรณีขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการฯ จากผู้ผลิต/ผูผู้จําหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า หากผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย
สินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแล้ว ควรปรับวิธีการจัดเตรียมสินค้าที่มีแหล่งผลิตในภูมิภาค
แทนการจัดเตรียมจากส่วนกลาง โดยเฉพาะข้าวสาร ข้าวเหนียว เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่งและความล่าช้าในการจัดส่ง
สินค้าให้กับร้านค้าถูกใจในแต่ละพื้นที่ ส่วนปัญหาระบบการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าล่าช้า รวมถึงผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้ายังไม่สามารถ
ผลิตและจั
ตและจัดส่งสินค้าได้ตรงตามความต้องการและระยะเวลาที่กําหนด ควรเร่งพัฒนาระบบการสั่งซื้อให้รวดเร็ว โดยอาจเพิ่มระยะเวลา
หรือจํานวนรอบการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์ และจัดระบบการกระจายสินค้าในภูมิภาค และสํารวจความต้องการสินค้า
ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล ในการพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของร้านถูกใจ รวมถึงการกําหนดแนวทางการช่วยเหลือในการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนที่มีประสิทธิผลในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาจัดทําแผนบริหารจัดการ “ร้านถูกใจ” ในระยะยาวภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายขนส่งและการกระจายสินค้า เพื่อให้ “ร้
“ านถูกใจ” ดําเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระงบประมาณ และสามารถจัดจําหน่ายสินค้
นค้าชนิดต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้บริโภคได้
ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกํากับดูแลราคาสินค้าจากการดําเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบการกํา กับ ดูแ ลราคาสิน ค้า จากการดํา เนิน นโยบายการปรับ อัต ราค่า จ้า งขั้น ต่ํา ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑. แนวทางการกํากับดูแล
๑.๑ ด้านราคาสินค้า ตรึงหรือชะลอการปรับราคาสินค้า โดยการกํากับดูแลราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าสูงขึ้นเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค ได้แก่
๑.๑.๑ การดูแลราคาสินค้า ณ โรงงาน (ต้นน้ํา) โดยแบ่งการกํากับดูแลเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ สินค้า
ที่ต้องใช้วัตถุดิบนําเข้า กลุ่มที่ ๒ สินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก กลุ่มที่ ๓ สินค้าที่ใช้วัตถุดิบทั้งในประเทศและนําเข้า และ
กลุ่มที่ ๔ หมวดอาหารสด ซึ่งหากจํจําเป็นต้องปรับราคาจะพิจารณาให้ปรับราคาตามภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง สําหรับหมวดอาหารสด
เนื่องจากราคาขึ้นลงตามฤดูกาล จะมีการตรวจสอบราคาและเข้มงวดในการปิดป้ายราคา รวมทั้งการประกาศราคาแนะนํ
การประก
า
๑.๑.๒ การดูแลราคาจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายและผู้ค้าส่ง (กลางน้
กลางน้ํา) ดูแลราคาจําหน่ายส่งให้มี
การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคา ณ โรงงาน (ต้นน้ํา) เพื่อมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบทั้งด้านราคาจําหน่ายและปริมาณ
๑.๑.๓ การดูแลราคาจําหน่ายปลีก (ปลายน้ํา) ติดตามราคาจําหน่ายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
โดยกําหนดสินค้าที่ต้องติดตามดูแลอย่
แลอย่างใกล้ชิด ๓ ระดับ คือ Watch List (WL) ระดับปกติ ติดตามภาวะและสถานการณ์ใกล้ชิด
เป็นประจําทุกสัปดาห์ Priority Watch List (PWL) ระดับที่เริ่มไม่ปกติ ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และ Sensitive List (SL) ระดับที่ส่อเค้าว่าจะมีปัปัญหา ติดตามราคา และภาวะเป็นประจําทุกวัน
๑.๒ ด้านปริมาณ ดูแลให้สินค้าเพียงพอกับความต้องการไม่มีการกักตุนสินค้า
๒. มาตรการกํากับดูแล
๒.๑ มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุด การปรับราคาสูงขึ้นต้องได้รับอนุญาต
การให้แจ้งปริมาณสถานที่เก็บต้นทุน ค่าใช้จ่าย และห้ามมิให้มีการกักตุน ปฏิเสธการจําหน่าย และประวิงการจําหน่ายสินค้าควบคุม
๒.๒ มาตรการบริหาร ได้แก่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า และการประกาศราคาแนะนําสินค้า
๑๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒.๓ การกํากับดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กําหนดให้มี
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้า จํานวน ๙ คณะ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป น้ํามันพืชบริโภค ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อาหารปรุงสําเร็จ ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และกลั่นกรองการกําหนดสินค้า
และบริการควบคุ
วบคุมและมาตรการกํากับดูแล เพื่อพิจารณาราคาจําหน่ายสินค้าที่เหมาะสมในกรณีที่มีผู้ประกอบการแจ้งขอปรับราคา
จําหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญคือ
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ํามันดี
นดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอี ก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุม ภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึ งวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชี
ภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิ
กรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายสิทธิ
ทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนั
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย
การบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
ราชการ กงานส่วนท้องถิ่น
๑. เห็นชอบการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนั
ตามนโยบายการบู
โยบายการบู รณาการระบบประกันสุขภาพของรั ฐบาล ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประธาน
ประธาน สปสช.)
สปสช เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สําหรับข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
ประธ สปสช. มีดังนี้
๑.๑ กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
๑.๑.๑ เห็นชอบให้คณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ โดยอาศั
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
พ ๒๕๕๓ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับมาตรฐานขั้นต่ํา
ของสภาพการจ้างสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจให้รองรับการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถ
รับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ใดก็ได้ รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบของตน โดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
๑.๑.๒ เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีเพิ
เ่ พิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานตามนโยบายรัฐบาล
ใช้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และระบบข้อมูลต่าง ๆ (Clearing
Clearing House) ตามนโยบายรัฐบาล โดย สปสช. สํารองจ่ายเงินค่าบริการให้สถานพยาบาลไปก่อน
และให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินคืนให้ สปสช. ได้ตามอัตราที่ตกลงกันภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดที่ได้สิทธิ
รักษาพยาบาลจากรั
กษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจให้แก่ สปสช.
สปสช เพื่อจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง
๑.๒ กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของข้าราชการ/พนั
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
๑.๒.๑ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
พ ๒๕๔๑ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
พ ๒๕๒๑ และมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ออกระเบียบไว้ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มสิทธิให้ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้สิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนนอกระบบของตนโดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
๑.๒.๒ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิ
วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล และแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้หน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาและระบบข้อมูลต่าง ๆ (Clearing House) โดย

๑๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ให้ สปสช. สํารองจ่ายเงินค่าบริการให้สถานพยาบาลไปก่อน และให้ อปท.
อปท จ่ายเงินคืนให้แก่ สปสช. ตามอัตราที่ตกลงกันภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดที่ได้สิทธิรักษาพยาบาลให้แก่ สปสช.
สปสช เพื่อจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ
และให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง
๒. ให้ สปสช. รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการให้ อปท.
อปท จ่ายเงินคืนให้แก่ สปสช. ตามอัตราที่ตกลงกันภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และการจัดส่ง
ฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดที่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง ควรมีการหารือ
ร่วมกันระหว่าง สปสช. กระทรวงมหาดไทย และ อปท.
อปท ก่อนที่จะได้มีการดําเนินการ เนื่องจากอาจมีผลกระทบทั้งด้านงบประมาณ
และขั้นตอนการปฏิบัติได้ นอกจากนี
อกจากนี้ ควรเร่งพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลเอกชน อาทิ
มาตรการสร้างความเชื่อมั่นว่าสถานประกอบการภาคเอกชนจะได้รับเงินชดเชยในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างต้นทุนของ
การประกอบการ
ประกอบการ และการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่สถานประกอบการที
ถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการซึ่งเป็นการ
แสดงความรั
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยที่ผู้ป่วย
ไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างแท้จริง และไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ไปพิจารณาดํ
ารณา าเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๓

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการแต่งตังคณะกรรมการโครงการหมู
ง้ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีพลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์
องคมนตรี เป็นประธานกรรมการ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพั
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
าร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๗๕ ไร่ร่ ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อย่างสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เป็นตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง
ตามพระราชดําริ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ต่อไป

๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขอความเห็นต่อร่างความตกลงด้านการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจัก รไทยกับ รัฐ บาล
บ
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agreement
Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand
and the Government of the French Republic)
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดทําความตกลงว่าด้วยการป้องกั
งกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agreement
Agreement on Defence Cooperation between the Government of the Kingdom
of Thailand and the Government of the French Republic) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารต่าง ๆ
เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา การส่งกําลังบํารุง การฝึกศึกษา เป็นต้น
๒. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงฯ
๓. ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่
โด ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ
ของร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม

๑๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุ
และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๕

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. เห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่ประชุม รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ดังนี้
๒.๑ ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (สภาหอการค้
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประเ
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย)
และสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
๒.๑.๑ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการแก้ไข
ปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด จังหวัดตาก เช่น ปัญหารถบรรทุกสินค้าที่มีน้ําหนักเกิน ปัญหา
โครงสร้างที่ชํารุด เป็นต้น และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานบูรณาการหลัก
ร่วมกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาในภาพรวม โดยนําข้อเสนอการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการดังกล่าว และนําความเห็นที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาด้วย
รวมทั้งให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่
คงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมหากมีการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานดังกล่าว
๒.๑.๒ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิ
ยคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัด
ดําเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (พิษณุโลก-หล่มสัก) จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจรให้แล้วเสร็จภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่
ลางก
ง
ทางภาคเหนือตอนล่างและสี่แยกอินโดจีน โดยให้ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงจุดพื้นที่ตั้งของศูนย์กลางที่มีความเหมาะสม
ในการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางและพื้นที่โดยรอบ
๒.๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยรั
ระทรวงมหาด บข้อเสนอของภาคเอกชน
ไปศึกษาและจัดทํารายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งแผนงาน/โครงการเกี
แผนงาน
่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๒.๑.๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาในรายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็น Medical Excellence Centre/Medical Tourism
โดยจัดลําดับความสําคัญในส่วนที่มีความจําเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี
ตามขั้นตอนต่อไป

๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒.๑.๕ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื
และเอกช ่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ มารายงานให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ
๒.๒ เรื่องอื่น ๆ ที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/คณะกรรมการร่
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบันเสนอ
๒.๒.๑ การยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงแรงงานรับไปดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน-กั
ายน นยายน ๒๕๕๖ ให้เสร็จทันก่อนฤดูกาลการท่องเที่ยวปี พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ภายในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดของโครงการและสนับสนุน
งบประมาณ รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวให้เพิ่มสูงขึ้น
๒.๒.๒ มาตรการเร่งด่วนเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภู
ภาพใ มิภาคอาเซียน
ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งกลไกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพโดยบูรณาการการทํ
รทํางานร่วมกันกับภาคเอกชน ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสม การกําหนด
มาตรการส่งเสริม ตลอดจนพิจารณาเลือกจังหวัดต้นแบบที่มีความเหมาะสมตามลักษณะการจัดเขตพื้นที่
๒.๒.๓ ความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ระบบราง) ที่ประชุมมีมติให้
กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการจัดทําแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ด้านระบบรางของประเทศในภาพรวม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ความคืบหน้าการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประชุมมีมติให้สํานักงาน
๒.๒.๔ ความคื
สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาเจรจา
กับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาด่านชายแดนให้สอดคล้องกับประเทศไทย และนําเข้าบูรณาการในคณะกรรมการนโยบาย
รณาการในคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๒.๒.๕ บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ
ที่ประชุมมีมติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนทั้ง ๕ สถาบัน
เพื่อกํ
อกําหนดแนวทางการทํางานในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ได้มีข้อสรุปร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้เป็นรูปธรรม และประสานกับกลไกการขับเคลื่อน
ทีคณะกรรมการพั
ค่ ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่
งคมแห่งชาติดําเนินการอยู่แล้ว โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
๒.๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
พ . .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.
พ .... (ผลกระทบตามประกาศ Financial Action Task Force : FATF)
ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอว่า รัฐบาลได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และรัฐสภา
สภ
ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลบังคบใช้ทันกําหนด
การประชุมของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านในการฟอกเงินเอเชีย-แปซิ
แปซิฟิก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่มีกําหนดการประชุม
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill)
ที่ครบกําหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้
ญา เงินเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ (R-bill) ที่ครบกําหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การชําระคืนต้นเงินพันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ที่ครบกําหนด
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ รุ่น วงเงินรวม
ร ๒๕,๒๔๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๑ พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๑ ที่ครบกําหนดในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ทั้งจํานวน
๑.๒ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) งวดที่ F7/90/55 ที่ครบกําหนดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๑๑,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน ๘,๒๔๕.๐๐ ล้านบาท และกู้เงิน
ระยะสั้น จํานวน ๓,๓๕๕.๐๐ ล้านบาท
๑.๓ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) งวดที่ F8/91/55 ที่ครบกําหนดในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๑๑,๖๔๕.๐๐ ล้านบาท ชําระจากการกู้เงินระยะสั้นทั้งจํานวน
๒. การชําระคืนเงินกู้ระยะสั้นตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ รวมจํานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท (๓,๓๕๕.๐๐+๑๑,๖๔๕.๐๐)
และการชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลั
ฝากกระทร
งตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ รวมจํานวน ๑๐,๒๔๕.๐๐ ล้านบาท
(๒,๐๐๐.๐๐+๘,๒๔๕.๐๐) ชําระโดยรายรับจากการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกํ
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.
พ ๒๕๔๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (LB176A) อายุ
คงเหลือ ๔.๖๔ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี จํานวน ๑๑,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒
(LB236A) อายุคงเหลือ ๑๐.๕๙ ปี อัตราดอกเบี้ย ๓.๖๒๕ ต่อปี จํานวน ๑๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ทั้งนี้ ยังคงค้างการชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (บัญชี Premium FIDF 1&3) จํานวน ๒๔๕.๐๐ ล้านบาท
(๒๕,๒๔๕.๐๐-๒๕,๐๐๐.๐๐) โดยมีแผนการชํ
ผนกา าระคืนในการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมร่วมกันของหน่
ของ วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาระงับการจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๕ [เรื
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ตัวถังของรถยนต์
ของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....] ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล
ในร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยแก้ไขจาก “ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนํารถตามข้อ ๑ มาจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐
ให้นํามาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ” เป็น “ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนํารถตามข้อ ๑ มาจดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๐ ให้นํารถมาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถที่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน

๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขึ้นบัญชีกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ซึ่งต้องชําระภาษีสรรพสามิตและผ่า นการทดสอบมาตรฐานผลิ
นการท ดสอบมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรมแล้ว ให้นํา มาจดทะเบีย นภายในหนึ่ง ปี
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”
๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๒.๑ กําหนดให้งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่เข้ามาจากต่างประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอื่นทุกจังหวัด ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
๒.๒ กําหนดให้ผู้ใดประสงค์จะนํารถมาจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ ให้นํามาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถที่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที
สาหกรรมที่ขึ้นบัญชีกับสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องชําระภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็
บความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการนําชิ้นส่วนและโครงรถยนต์ที่ใช้แล้วมาประกอบหรือดัดแปลงเป็นรถยนต์ใหม่
และการกําหนดระยะเวลาการระงั
ระยะเวลาการระงับจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้
ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและกิจการประกั
การ นภัย
คณะรั ฐมนตรีมี มติ อนุ มัติ หลั กการร่ างพระราชกฤษฎี กา จํ า นวน ๒ ฉบั บ ตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอ และให้ ส่ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้โอนกิจการที่ต้องจดทะเบียนเลิก
สําหรับเงินได้ที่เป็นเงินสํารองซึ่งได้กันไว้ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องนํามารวมเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ตามมาตรา ๗๔ (๒) และ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรสุทธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้รายจ่ายของบริษัทใหม่ทีท่ีควบเข้ากันหรือผู้รับโอนกิจการจากการโอน
กิจการทั้งหมด เป็นจํานวนเท่ากับเงินสํารองที่ได้กันไว้ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ของบริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากัน
หรือเป็นผู้โอนกิจการที่ต้องจดทะเบียนเลิกเป็นรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ ตามมาตรา
ต
๖๕ ตรี (๒๐)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development
Development Policy Loan : DPL)
สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy
Loan : DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน ๔ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๒๗๓,๗๒๒,๒๒๕ บาท จํานวน ๓,๓๙๐ รายการ ได้แก่
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ วงเงิน ๗๔๗,๒๓๔,๔๓๔ บาท จํานวน ๘๙๔ รายการ
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ วงเงิน ๓๙๙,๗๕๑,๑๗๘ บาท จํานวน ๒๙๙ รายการ
๑.๓ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ
ชา
วงเงิน ๑,๑๑๑,๗๒๓,๗๘๙ บาท จํานวน ๔๗๑ รายการ
๑.๔ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน วงเงิน ๑,๐๑๕,๐๑๒,๘๒๔ บาท จํานวน ๑,๗๒๖ รายการ
๒. สําหรับการขออนุมัติจัดสรรวงเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๒,๖๒๖,๘๗๖ บาท จํานวน ๘๗ รายการ ให้กระทรวงสาธารณสุข
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ฎ (มาตรการภาษี
เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจํากัดสิทธิในการใช้ที่ดิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้ค่าทดแทนเนื่องจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยกําหนดให้รอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้
ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไปป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้ผู้ที่ถูกรอนสิทธิในทุกกรณีได้รับสิทธิจากกฎกระทรวงฉบับนี้อย่างเท่าเทียมกัน และให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้
ซึ่งเป็นค่าทดแทนที่ได้รับในปีภาษีที่กฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้
นต้นไป แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. กรณีที่ได้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานมิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืน และภายในระยะเวลาที่กําหนดให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ ๒ โดยขยายระยะเวลาของมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๑ ฉบับ และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ
ตามที่กระทรวงการคลั
งการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๒.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคคล
คุ คล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน และยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะการควบเข้ากันหรือโอนกิจการ
ให้แก่กัน ที่ได้กระทําภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มีสาระสํ
ะสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่มีทุนทรัพย์
๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ สําหรับสถาบันการเงินที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒.๓ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที
ระย ่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุด กรณีที่มีทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑
สําหรับสถาบันการเงินที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมดําเนินการยกร่างกฎหมายเพื่อลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
แก่ เครื่องจักร และรถที่อยู่ระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๔. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดําเนินการ และเร่งรัดการตรากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการควบรวมกิจการและนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้สามารถดําเนินการควบรวมกิจการได้โดยเร็ว รวมทั้งรวบรวม
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อน การให้สิทธิประโยชน์และค่าธรรมเนียม และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการดํ
จากกา าเนินมาตรการ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโครงการ Market Readiness Proposal
Partnership for Market Readiness (PMR) Multi-Donor
Multi
Trust Fund และขออนุ
ออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิพาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่กําหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าจากธนาคารโลกสําหรับโครงการ Market Readiness Proposal Partnership for Market Readiness (PMR) Multi-Donor
Multi
Trust Fund ซึ่งมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานดําเนินโครงการดังกล่าว โดยธนาคารโลก
ได้ส่งหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ เพื่อกระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยลงนาม
ยืนยันรับความช่วยเหลือฯ สําหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.
พ ๒๕๔๙
ข้อ ๑๗ ที่กําหนดให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้ดําเนินการเจรจาและลงนามขอรับความช่
ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
ที่ไม่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย
๑.๒ เห็น ชอบหนัง สือ ข้อ ตกลงรับ ความช่ว ยเหลือ ฯ และให้ก ระทรวงการต่า งประเทศเป็น ผู้อ อกหนัง สือ
มอบอํอํานาจเต็มให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (Ms.
Ms. Chularat Suteethorn DirectorDirector
General, Public Debt Management Office)เป็
Office เป็นผู้ลงนามในหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือฯ จากธนาคารโลกในนามรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานอัยการสูงสุดที่เห็นควรจัดให้มีหน่วยงาน
หรือระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อสัญญาเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อสัญญามีความต่อเนื่องและถูกต้องตามสัญญา และเมื่อ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความล่าช้าในการดําเนินงานให้รีบแจ้งคู่สัญญาทราบเพื่อเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาและระงับ
ข้อพิ
อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อทําหน้าที่อนุญาโตตุลาการจะต้องคัดเลือกอนุญาโตตุลาการที่มี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระ มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในสัญญาภาครัฐ นอกจากนี้ โดยที่หนังสือข้อตกลงฯ เป็นสัญญาในระดับรัฐบาล
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่
หว่างประเทศ มิใช่เป็นสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจโดยทั่วไป อาจพิจารณา
กําหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสัญญาระหว่างรัฐกับธนาคารโลกหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ควรอยู่ในขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของการบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื
เรื่อง การใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาทสําหรับสัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐทํากับเอกชน)
เอกชน ด้วยหรือไม่ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้
นาโคร างพื้นฐาน (Development
Development Policy Loan : DPL)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติให้ดําเนินโครงการและจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy
Loan : DPL) (เงินกู้ DPL) ให้กับกรมสรรพากร สําหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิ
วงเงิน ๒๗๑,๑๘๖,๙๑๖ บาท ทั้งนี้
วงเงินดังกล่าวได้ปรับภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ออกทุกรายการแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แนวระนาบและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมหัวอ่านเช็ค (MICR) ของระบบ
ทะเบียนคุมรายการและจัดทําบัญชีผู้เสียภาษี (TCL) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
๑.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพื่อทดแทน Notebook จํานวน ๒,๐๐๐
๒
เครื่อง
๑.๓ โครงการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพากรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
๑.๔ โครงการบูรณาการระบบกํากับดูแลและตรวจสอบภาษี
๑.๕ โครงการบริการข้อมู
อมูลสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้ระบบสัมผัส (KIOSK)
๑.๖ โครงการพัฒ นาระบบควบคุม ผู้ต รวจสอบและรับ รองบัญ ชีเ พื่อ ประโยชน์แ ห่ง การจัด เก็บ ภาษีอ ากร
ตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลฯ
๑.๗ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑.๘ โครงการบริการข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่เห็นควรมีการประเมินผลประโยชน์
ผลประโย ที่จะได้รับจากโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศที่เอื้อให้ประชาชน
และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบการยื่นแบบแสดงรายการได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งควรมีการบูรณาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer server) ของแต่ละโครงการร่วมกัน หรือพิจารณาเลือกใช้ระบบ
Private Cloud computing แทนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแยกแต่ละโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับ ไปหารือ ร่ว มกับ รัฐ มนตรีป ระจํา สํา นัก นายกรัฐ มนตรี
(นายวราเทพ รัตนากร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกลไกและแนวทางในการกํากับติดตามความก้า วหน้า รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ DPL
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. กรอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของชุมชนโดยผู
ชนโดยผู้มีภูมิลําเนาทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํางานในพื้นที่ชุมชน เพื่อการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพื้นที่ซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนเมืองและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย ส่งเสริมการเจริ
มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการ

๒๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
เทศบาลนคร/อําเภอเมืองในแต่ละจังหวัด
รวม ๗๖ จังหวัด งบประมาณ (๑,๓๐๐ ล้านบาท)
นบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนชุมชน ๑,๐๐๘ ล้านบาท และงบดําเนินการ ๒๙๒ ล้านบาท
๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการพัพั ฒนาเมื อง โดยมีรั ฐ มนตรี ป ระจํ าสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี (นายนิ
นายนิ วั ฒน์ ธํ ารง บุ ญ ทรงไพศาล)
ทรงไพศาล เป็น ประธานกรรมการ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และนายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุน
โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กําหนดไว้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้
มของประชาชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง
รวมทั้งจัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกู้เงินปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
พ ๒๕๕๖ วงเงินรวม ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
๑. เห็นชอบการกู้เงินในประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบด้วย การกู้เงินเพื่อ ลงทุนในโครงการ จํา นวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และการกู้ เงินเพื่อปรั บ
โครงสร้างหนี้ Roll-over จํานวน ๓,๐๐๐
๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลัง และ กฟผ.
กฟผ รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณากู้เงินตามความจําเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว และให้
กระทรวงการคลั
ระทรวงการคลังหารือร่วมกับรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการอนุมัติเงินกู้ โดยคํานึงถึงข้อกฎหมายในการดําเนินการ
จัดหาเงินกู้ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาเงินกู้
สําหรับการดําเนินงานตามภารกิจได้ทันต่
นต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่องในการดําเนินการ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๓๓๖.๐๖๓
๑
ล้านบาท โดยมีประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สาธารณะ จํานวน ๒,๓๘๐.๓๓๒ ล้านบาท และจํานวน ๓,๗๑๖.๓๙๕ ล้านบาท ตามลําดับ ตามความเห็นของคณะกรรมการเงิ
ของคณะกรรม
น
อุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามนัยข้อ ๗ (๓) ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก.
ขส เร่งดําเนินการเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก.
ขสมก ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕) ที่ให้มีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเหมาะสม คุ้มค่าของทางเลือกในการลงทุนทั้งในระยะสันและระยะยาวครอบคลุ
น้ และระยะยาวครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด และมีการแยกต้นทุน
และรายได้ของการให้บริการแต่ละประเภท โดยแสดงหนี้เดิมและหนี้ใหม่ที่เกิดจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นให้ชัดเจน เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
๓. ให้ ขสมก. รับความเห็นของสํ
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการเร่งดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการ
เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งเร่งหาแนวทางปรั
หาแนวทางปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
โดยควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจริงและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและการลงทุน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้
โครงส างเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ปี ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
๑.๑ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา รวม ๓,๑๗๘.๖๗๔ ตัน ประกอบด้วย ถั่วเขียว ผลิตได้ ๒,๘๗๔.๑๓๗ ตัน
จัดส่งแล้ว ๒,๗๑๙.๑๓๖ ตัน พืชไร่หลังนาชนิดอื่นๆ ๓ ชนิด รวม ๓๐.๙๘๕ ตัน พืชปุ๋ยสด จํานวน ๒๗๓.๕๕๒ ตัน
๑.๒ ผลการปลูกพืชหลังนา ดําเนินการปลูกถั่วเขียวหลังนา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกําแพงเพชร ๑๘๔,๓๙๖ ไร่ และปลูกในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ พื้นที่
๑๔๘,๖๔๗ ไร่ รวมจํานวน ๓๓๓,๐๔๓
๐๔๓ ไร่ ตามเป้าหมาย สําหรับพืชไร่หลังนาชนิดอื่นๆ และพืชปุ๋ยสดอยู่ระหว่างดําเนินการส่งมอบ
เมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร คาดว่าจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖
๑.๓ การติดตามประเมินผลโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปีเพาะปลูก ๒๕๕๔/๕๕
๒๕๕๔
๑.๓.๑ เกษตรกรที่ร้อยละ ๙๕ เลือกปลูกถั่วเขียวเป็นพืชหลังนา
๑.๓.๒ เกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไปปลูกระบุว่าเพียงพอ และเมล็ดพันธุ์มีความงอกดี
๑.๓.๓ จากดําเนินงานโครงการฯ มีการใช้น้ําชลประทานลดลง ๙๗๙ ล้านลูกบาศก์เมตร จากเป้าหมาย
๑,๒๐๐-๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑.๓.๔ ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๗๑๑ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๗๕๖ กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น ๔๕
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๒ จากเป้าหมายทั้งโครงการฯ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) คือ ร้อยละ ๒๐
๑.๓.๕ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในช่
ใ วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีพื้นที่ระบาดเป็นบางจุด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลลดลงเหลือร้อยละ ๒๘ จากร้อยละ ๕๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔
๑.๓.๖ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยลดลงจาก ๗,๓๐๙ บาทต่อตัน เหลือ ๖,๙๐๒ บาทต่อตัน
ลดลง ๔๐๗ บาทต่อตัน คิดเป็
ดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ เนื่องจากปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง มูลค่าการใช้สารเคมีเฉลี่ย
ของเกษตรกรลดลง รวมทั้งปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง
๑.๓.๗ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๙๖ มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ในปีต่อไป เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการจัดระบบปลูกข้าวสามารถแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา
๒. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ ทําให้ข้าวนาปีของเกษตรกรเสี
องเกษตรกรเ ยหาย
มีผลประทบต่อการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕ ประกอบกับเกษตรกรมีการเปลี่ยนแผนการปลูกพืชหลังนา (ถั่วเขียว) รวมทั้ง
ถั่วเขียวที่ปลูกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
เมษายน ๒๕๕๕ ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ฝนตกน้ําท่วม จึงต้องไถกลบ เป็นต้น สําหรับ
แนวทางแก้ไข ได้มีการกําหนดช่วงเวลาการปลู
เวลาการปลูกข้าวใหม่เพื่อให้เก็บเกี่ยวข้าวก่อนน้ําท่วม มีการเลือกชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสม
กับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนทบทวนช่วงเวลาปลูกพืชหลังนา/พื
นา พืชปุ๋ยสด หรือเว้นปลูก และการบริหารจัดการน้ําใหม่
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาล และลดความเสี
และลดความเสี่ยงจากน้ําท่วมที่ส่งผลทําให้ผลผลิตข้าวเสียหาย
เนื่องจากไม่สามารถเก็บเกี่ยวหนีน้ําได้ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการจัดระบบการปลูกข้าวระดับจังหวัด
ควรมีการจัดประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าโครงการและการเตรียมการในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร

๒๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ.
พ ๒๕๕๔-๒๕๕๙
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ (เรื่อง ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙)
๒๕๕๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ดําเนินการตามมติ
นการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย แผนงานเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก แผนงานส่งเสริมการผลิต
กล้วยไม้คุณภาพ แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม แผนงานพัฒนาองค์กร และแผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก
๑.๒ ผลกระทบจากการดําเนินการ
๑.๒.๑ ปริมาณการส่
า
งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยในช่วงเดือนมกราคม-สิสิงหาคม ๒๕๕๕ ลดลงร้อยละ ๑๙.๓
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริมาณการส่งออก ๑๕,๓๕๐.๓๓ ตัน และ ๑๒,๓๘๑ ตัน ตามลําดับ) คิดเป็นมูลค่าลดลง ร้อยละ ๘.๓
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลค่าการส่งออก ๑,๔๕๑.๖ ล้านบาท และ ๑,๓๓๑.๐ ล้านบาท ตามลําดับ) ปริมาณการส่งออก
กล้วยไม้ต้นของไทยลดลง ร้อยละ ๙.๑๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริมาณการส่งออก ๒๑.๙
๒๑ ล้านต้น และ ๑๙.๙ ล้านต้น
ตามลําดับ) แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าแล้วส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลค่าการส่งออก
อ ๓๗๑.๒ ล้านบาท
และ ๓๘๓.๗ ล้านบาท ตามลําดับ)
๑.๒.๒ เกิดการดําเนินการแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ และสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาทําให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม สหกรณ์ และคลัสเตอร์กล้วยไม้ ทําให้เกิดความเข้มแข็ง
ในองค์กรเกษตรกร
๑.๒.๔ มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยกล้วยไม้
๑.๒.๕ มีระบบเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้ (เว็บไซต์ Orchid Net) ๑ ระบบ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เว็บไซต์ระดับโลก
(World Orchid Net) ในอนาคต
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรรายงานให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่พบและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เช่น ควรระบุปัญหาอุปสรรคกรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับต่างประเทศที่เป็นตลาดหลัก
ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด การส่งเสริมให้มีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับภาคเอกชน
ท้องถิ่นในตลาดใหม่ที่นิยมกล้วยไม้ไทย และเพิ่มการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของกล้วยไม้ไทย การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้
และการประกวดกล้วยไม้นานาชาติ การเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่เกษตรกรเรื่องการประกอบการตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี และการทําเกษตรอย่างยั่งยืน การรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสํ
ความสําคัญและสนใจในมาตรการควบคุมคุณภาพ
ปัจจัยการผลิต และนํามาตรฐานสินค้าเกษตรมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อจูงใจให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสําหรับพืช (Good
Good Agricultural Practice ; GAP) การจัดทําโรดแมป (roadmap) และเป้าหมายรายทางของผลลัพธ์ที่จะเกิ
ะเ ด
ในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสินค้ากล้วยไม้เชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งและคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การขยายตลาดใหม่ ๆ ให้มากขึ้นเพื่อทดแทนตลาดส่งออกเดิมที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้มีตลาดกลาง
ในการประมูลกล้วยไม้
ไม้เพื่อพัฒนากลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ดอกกล้วยไม้ของไทย
อย่างแพร่หลายในการจัดงานและพิธีการต่าง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริ
บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ในวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
[ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา)]
หาราคายางพารา
๑.๒ ให้ยกเว้นการค้ําประกันเงินกู้ของ อ.ส.ย.
อ กับ ธ.ก.ส. เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ําซ้อน เนื่องจากกระทรวงการคลัง
ได้ค้ําประกันเงินกู้ระหว่าง ธ.ก.ส. กับสถาบันการเงินแหล่งเงินกู้แล้ว
๑.๓ ให้ อ.ส.ย. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ [ตามมติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
(เรื
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา)]
หาราคายางพารา ให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. ให้ ธ.ก.ส. สํารองจ่ายเงินกู้ให้แก่ อ.ส.ย.
อ ไปก่อนตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว
โดยชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 เช่นเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง) ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณที
งบประมาณที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับและติดตาม
การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด
เพื่อมิให้เกิดภาระงบประมาณในภาพรวมที่รัฐจะต้องชดเชยผลการขาดทุนจากการรับซื้อยางตามโครงการฯ ไปดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SMEs จากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ําวันละ ๓๐๐ บาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
ดังนี้
๑.๑ มาตรการเพื่อเสริมสภาพคล่ อง เพิ่มวงเงิน ลดต้ นทุนทางการเงิน โดยผ่านกระบวนการให้สิน เชื่อ ได้แ ก่
มาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพิ่มผลผลิต
แรงงาน มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) มาตรการการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕ และมาตรการการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
สําหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS
PGS New/Start-up)
New/Start
๑.๒ มาตรการลดต้นทุนผู้ประกอบการ
ระกอบการ โดยผ่านกระบวนการทางภาษีและเงินสมทบ ได้แก่ มาตรการการลด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรการการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรการการนําส่วนต่างของค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้นจาก
อัตราค่าจ้างขั้นต่ําในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําวันละ ๓๐๐ บาท มาหักเป็นค่าใช้จ่จ่ายก่อนชําระภาษี มาตรการการนํา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.
พ ๒๕๔๕ มาหักลดหย่อนภาษี
มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรการการหักค่าเสื่อมราคา
มร
เครื่องจักร มาตรการการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และมาตรการการลดค่าธรรมเนียมห้องพักที่เรียกเก็บสําหรับโรงแรม/
โรงแรม
ที่พักแรม
๑.๓ มาตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑ เพื่อใช้
อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ มาตรการการจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่
ไปยังสถานประกอบการต่างๆ
๑.๔ มาตรการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ได้แก่ มาตรการการปรับเพิ่ม
อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ
๒๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๕ มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการขายโดยผ่านการบริโภค ได้แก่ มาตรการการจัดคาราวานสินค้าราคาถูก
ไปจําหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรั
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรคํานึงถึงความเสมอภาคและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
รวมทั้งพิจารณาการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุม SMEs ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ และ SMEs ที่มีปัญหาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลจัดหาให้ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องประสานสถานประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อดูแลและพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการ
กาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดย
ร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
พ ๒๕๓๗ ดังนี้
๑. เพิ่มบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการทําซ้ําโดยการบันทึกเสียงหรื
ยงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพิ่มบทกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกล่าว
๒. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการ
ทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา และคนพิการประเภทอื
ารประ ่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
คณะรั ฐมนตรีมี มติ รั บทราบคํ าสั่ งสํ านักนายกรั ฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิ
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ทรงไพศาล เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ
ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
๒. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และกําหนดสาขาของวิ
หนดสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้รับความช่วยเหลือ กําหนดกรอบการใช้เงิน
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงิน
ตามโครงการให้
โครงการให้ความช่วยเหลือ และพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหลั
ระกอบการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
๓. ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
๔. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่า ยในการเดินทาง และค่ าใช้ จ่ายที
า ยที่เ กี่ย วข้อ งกั บการบริหารจัด การอื่น ๆ ที่จํา เป็ นในการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน
และการประชุมคณะทํางานย่อยแต่ละยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การวางกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนไปตลาดประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน
๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมแม่สอด-เมี
อด ยวดี
๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยย้ายหรือขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าไปขยายการลงทุน
ในราชอาณาจักรกัมพูชา
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความมั่นคงทางอาหารที่ผลิตในประเทศหนึ่งและนําไปแปรรูปจําหน่ายอีกประเทศหนึ่ง
(ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด
าวโพด อ้อย ปศุสัตว์ ไก่ หมู) แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ด้านอาหารร่วมกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผู้ผลิตอาหารหลักเลี้ยงทวีปเอเชีย
๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการท่องเที่ยว การบริการในประเทศเพื่อนบ้
อนบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุนด้านโรงแรม โรงพยาบาล แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย
เส้นทางเชื่อมมรดกโลก : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทางเชื่อมมรดกโลก-สุ
มมรดกโลก สุโขทัย-หลวงพระบาง-พุกาม-เสียมราฐ
เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต ไทย-ลาว-กั
ไทย
มพูชา และเส้นทาง
๕ เชียง : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทาง ๕ เชียง (เชี
เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงใหม่ เชียงราย เชียงของ)
งของ
๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ TETRO (JETRO OF THAILAND) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักลงทุนไทยไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการนําร่อง ศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานของ JETRO เพื่อจัดตั้ง TETRO
๑.๒ ประเด็นพิจารณาที่สําคัญ
๑.๒.๑ การอํานวยการความสะดวกทางการค้าไทย-เมี
ไทย ยนมาร์
๑.๒๒.๑.๑ ให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เร่งดําเนินการซ่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมี
รภาพไทย ยนมาร์
(แม่สอด-เมียวดี) แห่งที่ ๑ ให้แล้วเสร็จตามกําหนดสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ และให้เทศบาลนครแม่สอดพิจารณาลงทุน
จัดสร้างสถานที่ขนถ่ายสินค้าบริเวณถนนที่จะเข้าสู่สะพานฯ แห่งที่ ๑
๑.๒๒.๑.๒ ให้ห้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมี
รภาพไทย ยนมาร์ แห่งที่ ๒ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนต่อไปถึงเมืองกอกะเร็ก
ของเมียนมาร์อย่างเป็นระบบและครบวงจร
๑.๒๒.๑.๓ ให้กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
คม เร่งพิจารณาดําเนินการขยายสนามบินแม่สอด
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรองรับการเติบโตด้านการขนส่งและการท่องเที่ยว
๑.๒.๒ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด-เมี
อด เมียวดี ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเร่งการพิจารณาร่างระเบียบสํานักนายกรั
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.
พ .... เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรั
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสาระสําคัญของร่างระเบียบฯ คือ กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหน้าที่
ในการจัดทําแผนแม่บทและการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมจะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งพัฒนา
ระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window

๒๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๒.๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ฯลฯ ย้ายฐานการผลิต
ไปราชอาณาจักรกัมพูชา ภาครัฐจะจัดคณะนํานักลงทุนไทยไปสํ
ไทยไปสํารวจพื้นที่และเจรจาขอการสนับสนุนจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ในนิคมอุตสาหกรรมโอเนียงและนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
๑.๒.๔ การสนับสนุนการลงทุนด้านแหล่งกระจายสินค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้สํานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื
ระเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงการคลัง เร่งรัดโครงการนําร่องในการจัดตั้ง Container Yard ณ ท่านาแล้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวี
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.. ๒๕๕๕
๑.๒.๕ การดํดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง Cross Border
Transport Agreement (GMS/CBTA) เพื่อส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทั้งข้ามแดนและผ่านแดน
เร่งรัดกระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ผลักดันการออกกฎหมายที
การออกกฎห
่ค้างอยู่ ๕ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.
พ .... ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ .... ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ในเรื่องเกี่ยวกับข้อบทว่าด้วยการผ่
วยการผ่านแดน)
นแดน และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุตามความตกลง
(CBTA) ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารครบทั้ง ๒๐ ฉบับ คงเหลือไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่ลงนามยังไม่สมบูรณ์
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค จํานวน ๓ เส้นทาง จะต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานต่
านต่าง ๆ หรือกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือคนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การอนุมัตินําเข้าข้
าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
ากประเทศ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวและ
ไตยประชาชน
๑. อนุ มัติ ใ นหลัก การการนํ า เข้ า ข้ า วโพดเลี้ย งสั ต ว์จ ากประเทศสาธารณรั
ราชอาณาจักรกักัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า (อคส.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ อคส. นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ ๐
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม ประมาณ ๒ แสนตัน
๑.๒ ให้ อคส. นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาในอัตราภาษีนําเข้าร้อยละ ๐ เพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
ในประเทศ ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ประมาณ ๑ แสนตัน และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖-มกราคม ๒๕๕๗ ประมาณ ๑.๕ แสนตัน
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายอาหารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพื่อบริหารจัดการ
ช่วงเวลาและปริมาณการนําเข้าข้าวโพดเลี
วโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประเทศของไทย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสําคัญกับความเข้มงวดในการกํากับ
ดูแลการนําเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งศัตรูพืช โรคพืชและสัตว์
สารปนเปื้อนต่าง ๆ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะการนําเข้าตามแนวชายแดนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์
ควรติดตามการนํ
การนําเข้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณและราคาข้าวโพดไม่ให้มีผลกระทบกับเกษตรกร
ในประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาด้
า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็ น ชอบการกํา หนดสิ น ค้ า จํา นวน ๔๐ รายการ และบริ ก าร จํา นวน ๓ รายการ รวม ๔๓ รายการ
ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นสินค้าและบริการควบคุมในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
ดังนี้
๑.๑ คงรายการสินค้าและบริการควบคุมเดิม จํานวน ๔๒ รายการ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑.๑.๑ หมวดอาหาร จํานวน ๑๔ รายการ คือ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกร เนื้อสุกร น้ําตาลทราย น้ํามันและไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น
นมคืนรูป นมแปลง ไขมัน นมผง นมสด แป้งสาลี อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
๑.๑.๒ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จํานวน ๓ รายการ คือ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษชําระ
กระดาษเช็ดหน้า
๑.๑.๓ หมวดปัจจัยทางการเกษตร จํานวน ๙ รายการ คือ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ํา รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องชั่งวัด
อัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน
๑.๑.๔ หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๓ รายการ คือ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น
สายไฟฟ้า
๑.๑.๕ หมวดกระดาษและผลิต ภัณฑ์ จํ านวน ๓ รายการ คือ กระดาษทํ าลู กฟูก กระดาษเหนีย ว
กระดาษพิมพ์และเขียน เยื่อกระดาษ
๑.๑.๖ หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จํานวน ๓ รายการ คือ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์
รยานย ยางรถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
๑.๑.๗ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน ๓ รายการ คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก
๑.๑.๘ หมวดยารักษาโรค จํานวน ๑ รายการ คือ ยารักษาโรค
๑.๑.๙ หมวดอื่น ๆ จํานวน ๑ รายการ คือ เครื่องแบบนักเรียน
๑.๑.๑๐ หมวดบริการ จํานวน ๓ รายการ คือ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า บริการทางการเกษตร (ค่ค่าจ้าง เก็บเกี่ยวข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ
ค่าจ้างนวดข้าว ค่าจ้างสีข้าว เป็นต้น)
๑.๒ เพิ่มรายการสินค้าควบคุม จํานวน ๑ รายการ คือ ผลปาล์มน้ํามัน (เป็
เป็นรายการที่ ๔๓)
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่
อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์
ควรพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรต่อไป และควรให้ความสําคัญกับการติดตาม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการสินค้าและบริการที่มีการควบคุม ซึ่งมีความผันผวนด้านราคา
และปริมาณสู
มาณสูง เพื่อให้สามารถกําหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.
พ .... ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้รับความเห็
วามเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ รวมทั้งความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่า การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาจมีปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในทางปฏิ
งานในทางปฏิบัติ เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะไปให้บริการภายใน
ศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีเอกภาพ ส่วนหน่วยงานที่ประสงค์จะรับผิดชอบเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในขั้น ตอนการจัด ทําร่างแผนแม่บ ท ควรบูร ณาการการทํางานร่ว มกันระหว่างหน่วยงานภาครั
ยงานภ ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ตลอดจนภาคีพั ฒนาที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจากร่ างแผนแม่บ ทมีประเด็น รายละเอีย ดการดําเนิ นงานค่อนข้ างมาก
นอกจากนี้ นโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรกําหนดให้มีผู้แทน
จากคณะกรรมการการกระจายอํ
ายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
ไปประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้แก้ไขคํานิยาม “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่ได้มีการค้าบริเวณพรมแดนด้วย
แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. เมื่อร่างระเบียบสํานักนายกรั
นา ฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.. .... มีผลใช้บังคับแล้ว ให้นําเรื่อง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมาพิจารณาดําเนินการเป็นลําดับแรก

๓๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
(กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธาน กบส. เสนอ
ดังนี้
๑. (ร่าง) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ
พ ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
๑.๑ เห็นชอบ (ร่ร่าง)ง กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิ
ลจิสติกส์ฯ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๖ ด้าน
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและบริการ
ภายในประเทศและเชื่อมไปสู่ตลาดคู่ค้าสําคัญ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์
เพื่อกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของสาขาการผลิตเป้าหมายของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากําลังคนและระบบข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่ม
ประสิสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความร่วมมือของโซ่อุปทาน
ระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการผลิตของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาเส้นทางการค้าและช่องทางการกระจายสิ
งทางการกระจายสินค้าและบริการหลักของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดคู่ค้าหลัก
๑.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของ กบส.
กบส เกี่ยวกับการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน การกําหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขั
ช
บเคลื่อนยุทธศาสตร์
และบูรณาการแผนงานโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณและสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง
การกําหนดแนวทางการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในกระบวนการโลจิสติกส์
กส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) เพื่อลดต้นทุนการดําเนินงานของผู้ประกอบการ การพัฒนา
ระบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า (Soft Infrastructure) ณ บริเวณด่านการค้าชายแดน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิ
มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการที่ขาดแคลน การพัฒนา
ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) ควบคู่กับการพัฒนาเชื่อมโยงในโซ่อุปทาน (Supply
Supply Chain) ของภาคการผลิต การถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในและนอกประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร
ส เป็นต้น
ไปประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์และนําเสนอคณะกรรมการ กบส.
กบส. เพื่อพิจารณาต่อไป
๒. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
National Single Window (NSW) ที่ประชุมมีมติ
๒.๑ รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนําเข้า ส่งออก
และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า
การส่งออกโลจิสติกส์ โดย
๒.๑.๑ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานออกใบอนุญาต/ใบรั
ใบรับรองนําเข้า-ส่งออกกับระบบ NSW
(G2G) ปัจจุบันมีการส่งผ่านข้อมูลเฉลี่ยเดือนละ ๖ ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นทางการกับ
ระบบ NSW จํานวน ๑๑ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW จํานวน ๙ หน่วยงาน
และอยู่ระหว่างดําเนินโครงการนําร่อง ASEAN Single Window เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าของอาเซียนและใบรับรองแหล่งกําเนิด
สินค้าของอาเซียน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒.๑.๒ การปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่วา่ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพื่อเป็นเครื่องมือในการกํากับให้ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้
๒.๑.๓ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร ICT กรมศุลกากรได้รวบรวมปริมาณ
ความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานเพิ่มเติม พร้อมประสานให้อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ของ
ทุกส่วนราชการเสนอคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกํ
หมา
าลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาจัดสรรกําลังคน ซึ่ง คปร.
คปร ได้พิจารณา
จัดสรรอัตรากําลังคนสําหรับการพัฒนาระบบ NSW บางส่วน และแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการได้รับทราบแล้ว
๒.๒ ให้กระทรวงการคลังประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือในรายละเอียดของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ระหว่างหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและให้นําเสนอคณะกรรมการ
กบส. เพื่อพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ-รังสิต
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ขออนุมติตั กิ รอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม
สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต] เฉพาะในส่วนที่กําหนดว่า ภายหลังจากได้ผลการประกวดราคา
ในสัญญา ที่ ๒ และ ๓ แล้ว ให้นําเสนคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อพิจารณาวงเงินลงทุนรวมทั้ง ๓ สัญญา ในคราวเดี
ในคราวเ ยวกัน
๒. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ ดังนี้
๒.๑ รับทราบสถานะการดําเนินการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
ในสัญญาที่ ๑ (งานก่
งานก่อสร้างงานโยธาสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง) สัญญาที่ ๒ (งานก่
งานก่อสร้างงานโยธา ทางยกระดับและสถานี
ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และสัญญาที่ ๓ (งานออกแบบจั
งานออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบ E&M ช่วงบางซื่อ-รังสิต) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒.๒ เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับกรอบวงเงินลงทุนด้านงานโยธาของโครงการฯ ของสัญญา
ที่ ๒ เพิ่มเติมจากจํานวน ๑๙,๓๑๔ ล้านบาท เป็น ๒๑,๒๓๕.๔๔ ล้านบาท และให้ รฟท. ดําเนินการโครงการฯ
รโครงการฯ เพื่อนําไปสู่การก่อสร้าง
งานโยธาในสัญญาที่ ๑ และ ๒ ตามลําดับขั้นตอนการดําเนินโครงการต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบให้ รฟท.
รฟท ดําเนินการกู้เงินภายในประเทศ
เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รัรังสิต ในส่วนของงานสัญญาที่ ๑ จํานวน ๒,๘๕๔.๔๘ ล้านบาท
และสัญญาที่ ๒ จํานวน ๒,๐๓๒.๑๗ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ รฟท.
รฟท และกระทรวงคมนาคมเร่งจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ของคณะรัฐมนตรี ได้แก่
๒.๒.๑ แผนการดําเนินงานของโครงการฯ ทั้งในด้านการก่อสร้างงานโยธา (สัสัญญาที่ ๑ และ ๒) และการจัดหา
ระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า (สัญญาที่ ๓) รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกวดราคาของสัญญาที่ ๓ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็น
เร่ง ด่ว นของการดํา เนิน การก่อ สร้า งงานโยธา (งานสัญ ญาที่ ๑ และ ๒) และสร้า งความเชื่อ มั่น ว่า รฟท.
รฟท จะสามารถจัด หา
รถไฟฟ้ามาให้บริการประชาชนได้
นได้ทันทีที่การก่อสร้างงานโยธาแล้
งงา
วเสร็จ

๓๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒.๒.๒ เร่งจัดทํารายงานการประมาณการวงเงินเบิกจ่ายของโครงการฯ เสนอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
พิจารณาตามขั้นตอน เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะได้มีมติเห็นชอบแผนก่อหนี้สาธารณะ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
๓. ให้กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม โดย รฟท.
รฟท รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินกู้ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและวงเงินก่อสร้างตามสั
างตามสัญญา เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้เกิด
ภาระงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลจะต้องรับภาระการชําระหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้
งานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) งานสัญญาที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม
นวาคม ๒๕๕๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ และให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการพิ
ารพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
และกระทรวงคมนาคมในประเด็นต่างๆ ไปประกอบการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุ
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) ซึ่งเป็น
ผู้เสนอราคาต่ําที่สุด เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่มีภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเงินลงทุนเบื้องต้น (ค่ค่างานระยะที่ ๑) รวมกับภาระค่าเดินรถ
(ค่างานระยะที่ ๒) ในราคาที่ต่ําลง ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประเท
(รฟม.) ในประเด็น
สําคัญ ได้แก่
๑.๑ เจรจาต่อรองค่างานระบบขบวนรถไฟฟ้าให้ต่ําลง
๑.๒ เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบํารุงรักษาให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการเดินรถและ
บํารุงรักษาของผู้ให้บริการเดินรถในปัจจุบัน
๑.๓ เจรจากําหนดอัตราผลกําไรที่เหมาะสม
ห
เนื่องจากสัมปทานรูปแบบ PPP Gross Cost มีความแตกต่างจาก
PPP Net Cost ที่ผู้รับสัมปทานต้องรับความเสี่ยงทางด้านปริมาณผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารของโครงการทั้งหมด
๑.๔ เจรจาพิจารณาปรับลดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ประ
ไทยโดยตรงออกไป
๑.๕ เจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยและพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมทั้งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของภาครัฐ
๑.๖ พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าให้กับเอกชนผู้รับ
สัมปทาน โดยให้เปรียบเทียบภาระทางการเงินระหว่างกรณีที่กําหนดระยะเวลาจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเวลา ๑๐ ปี
ตามที่เสนอกับกรณีที่รัฐจัดหาแหล่งเงินที่มีต้นทุนทางการเงินต่ํากว่า
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๑๓ เร่ ง ดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา ๓๐ วั น นั บ จาก
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมาย รวมทั้งให้การ รฟม.
รฟม และกระทรวงคมนาคมเร่งหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการเจรจาต่
การเจรจาต่อรองกับเอกชนผู้เสนอราคาต่ําสุด ได้แก่ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๒. ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม.
รฟม เร่งพิจารณาเสนอรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนสําหรับการเดินรถ
ช่วงบางซื่อ-เตาปู
เตาปูน ที่เหมาะสม ระหว่าง PPP Gross Cost และ PPP Net Cost เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตามขั้นตอนต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ
ธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า
ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒ ในวงเงินลงทุน จํานวน ๒๑,๙๐๐ ล้านบาท โดยปรับปรุงในส่วนของสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.)
และระบบส่งไฟฟ้าร่วมกัน รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการย่อย ประกอบด้วย งานปรับปรุงและขยาย สฟ. จํานวน ๑๙ สฟ. รวม ๑๙ โครงการย่อย
งานปรับปรุงและขยายสายส่ง ๑๑ แนวสาย รวม ๑๑ โครงการย่อย และงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด จํานวน
๑ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๖ ปี ๔ เดือน นับตั้งแต่เริ่มศึกษาเตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (มิถุนายน ๒๕๕๔กันยายน ๒๕๖๐)
๑.๒ เห็นชอบให้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุนประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ สําหรับโครงการฯ จํานวน
๑๑.๒ ล้านบาท
๒. ให้ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงการคลั
ของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดซื้อที่ดินให้รอบคอบเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อนและผลกระทบที่อาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
โดยรวม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนให้เหมาะสม รอบคอบและมีประสิทธิภาพ การให้
ก ความสําคัญกับการวางแผน
ทางการเงินขององค์กรในระยะยาว เพื่อตอบสนองการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การกําหนดเป้าหมายของดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึง
ความเชื่อถือได้และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพื่อใช้เป็น Benchmark เปรียบเทียบโครงการในแต่ละระยะ การประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนการดับไฟฟ้า (Planned
Planned Outage) ในพื้นที่เพื่อซ่อมบํารุงและกําหนดมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน การพิจารณา
ศึกษาข้อดีและข้อจํากัดของรูปแบบเทคโนโลยีด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงสถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศและแบบใช้ฉนวนก๊าซ
เพื่อใช้เป็นแนวทางของโครงการในระยะต่อไป
ไป และเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment : EIA) สําหรับแนวสายส่งในระยะต่อไปที่ต้องผ่านพื้นที่ลุ่มน้ํา 1A และ 1B รวมทั้งศึกษาทางเลือกแนวสายส่งอื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มน้ําดังกล่าว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง รับไปหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดย กฟผ.
กฟผ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับและการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบสายส่ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
รวมทั้งการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันออก)
ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงใช้วิธีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างและข้อตกลงจ้าง
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก
นวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันออก)
ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

๓๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุ
การล นในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ..ศ. .... โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไว้ ดังนี้
๑.๑ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ จะเสนอยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๒ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ .... พร้อมทั้งบัญชีรายชื่อโครงการที่อยู่ในกรอบหลักการ
ของร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๓ ในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม
จะร่วมกันจัดการประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหลักเกณฑ์การดํ
การดําเนินงาน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ โดยจัดการประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๖ โดยเชิญรัฐมนตรีทุกท่าน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม
รวมทั้งจัดนิทรรศการและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง จะเป็นผู้ชี้แจงภาพรวมของ
เศรษฐกิจและทิศทางการขับเคลือนเศรษฐกิ
อ่ นเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
๑.๔ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามผลการรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
าร
ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๒. รับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ
นายวราเทพ รัตนากร)
นากร เสนอเพิ่มเติมว่า
การดําเนินการในเรื่องนี้ควรมีการจัดทําเอกสารข้อมูลสรุปย่อกรอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น เหตุผลและความจํ
ลและความ าเป็น
วัตถุประสงค์ ที่มาของแหล่งเงินทุน การจัดหาเงินกู้และการชําระหนี้ ความคุ้มค่าของการลงทุน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น
เพื่อให้รัฐมนตรีทุกท่านสามารถชี้แจงต่อประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม
นครพนม - คําม่วน) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คําม่วน)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กําหนดให้สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คําม่วน) ซึ่งข้ามแม่น้ําโขงเป็นสะพานที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประเภทของยานยนตร์ และตามอั
และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
๑.๒ กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างประเทศที่มีความตกลง
ในเส้นทางนครพนม-คํคําม่วน และเส้นทางคําม่วน-นครพนม
น นครพนม รวมทั้งรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

ของสาธารณรัฐประชาธิ
ชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบํารุงรักษา
สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คํคําม่วน)
น ของทั้งสองประเทศได้กําหนดรูปแบบร่วมกัน
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สําหรับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค
โพง
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้
งการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
และกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนี้
๑.๑ ให้การรถไฟฟ้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ยืมเงินต่อจากกระทรวงการคลัง สําหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค
บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จํานวน ๑๑,๔๗๒.๓๖ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้
อสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้า และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จํานวน ๔,๗๔๕
๗๔๕.๔๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงาน และค่า Provision sum ของงานโยธา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงินของรั
องรัฐบาลเพื่อให้ รฟม.
รฟม กู้ยืมเงินต่อ
สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ โดยให้ทยอยเบิกเงินกู้โดยตรง
จากแหล่งเงินกู้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
นไ
ของกระทรวงการคลังที่จะได้ตกลงกับ รฟม.
รฟม ต่อไป
๑.๒ ให้ รฟม. ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International
Cooperation Agency : JICA) ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สัญญาเงินกู้
เลขที่ TXXI-4 และสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII-3 (Civil) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ สําหรับโครงการฯ ดังกล่าว โดยการกู้เงินในประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลั
ารคลังจะเป็นผู้ดําเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และชําระหนี้แทน รฟม.
รฟม และจัดทําสัญญาชําระหนี้แทน
ระหว่างกระทรวงการคลังกับ รฟม. โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง
ที่จะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป
๑.๓ ให้ห้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นงบชําระหนี้ให้แก่ รฟม.
รฟม เพื่อชําระหนี้คืน
แก่แหล่งเงินกู้โดยตรง ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสําหรับในส่วนที่กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทน รฟม.. สําหรัรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่ รฟม.
รฟม เพื่อชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงให้เป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โดยในส่วนที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุน ให้ รฟม.
รฟม บันทึกการลงทุนในโครงการฯ
การฯ ดังกล่าวเป็นส่วนของทุน
๒. ให้ก ระทรวงการคลัง รับ ไปพิจ ารณาเกี่ย วกับ ความผัน ผวนของค่า เงิน เยนที่อ าจมีผ ลกระทบต่อ การกู้เ งิน
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในครั้งนี้เพื่อประกอบการดําเนินการต่อไป โดยในกรณีที่เห็นว่ามีความผันผวนของค่าเงินอย่างมีนัยสําคัญ
ให้กระทรวงการคลังรายงานให้
งรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

๓๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายละเอียดการปรับเพิ่มวงเงินสัญญาที่ ๑ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
เกี่ยวกับการปรับเพิ่มวงเงินสัญญาที่ ๑ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ [เรื
เรื่อง ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่
หาแหล่งเงินเพิ่มเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รัรังสิต] โดย รฟท. ได้จัดทํารายละเอียดการปรับเพิ่มวงเงินสัญญาที่ ๑ (งานก่อสร้างงานโยธา
สถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง) แยกเป็นรายการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการขอปรับเพิ่มวงเงินสําหรับโครงการระบบรถไฟ
โครงการ
ชานเมื อ งดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาแหล่ ง เงิ น ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การดํ า เนิ น โครงการต่ อ ไปแล้ ว และได้ ส่ ง ให้
กระทรวงการคลังรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานเกี
เกี่ยวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการ
และบํารุงรั
งรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุ
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง
บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุ
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีอีซีแอล) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กทพ. ได้ประชุมหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย (ร้ร้อยตํารวจเอก โชคชัย สิทธิผลกุล รองเลขานุการอัยการสูงสุด)
และ บีอีซีแอล เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ พิจารณาปรับแก้ข้อความในร่างสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ
ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงาน
อัยการสูงสุดก่อนลงนามสัญญาฯ กับ บีอีซีแอล เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่ง กทพ. ได้นําเสนอรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัชฯ รวมทั้งกําหนดการลงนามสัญญาฯ เพื่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทราบด้วยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
๑๐
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
๒. กทพ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ บีอีซีแอล เริ่มปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้าง การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจรและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุ มั ติ เ พิ่ ม เติ ม มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ ก รมเจ้ า ท่ า ดํ า เนิ น โครงการก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้
กเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลน
เพื่อกรมเจ้าท่าเข้าใช้ช้ประโยชน์ในพื
ในพื้นที่ป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
จังหวัดตราด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) (เดิม) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้เพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื
เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราด)
ตราด ที่เห็นชอบในหลั
นหลักการและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดําเนินโครงการ
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุ
ชายเ
กกรณีฯ เพื่อกรมเจ้าท่า
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน จํานวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนอ่อน-ป่
น าคลองใหญ่-ป่าคลองมะขาม
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นการถาวร
๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมจั
ระทรวงคมนาคมจัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานผู้บริหาร
ท่าเรือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
๒. ในกรณีที่การดําเนินการโครงการใด
นการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ มีความจําเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/
สรร
อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้
ฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็น
ผู้ดําเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด โดยถือ เป็น ค่า ใช้จ่า ยส่ว นหนึ่ง
ของโครงการนั้น ๆ ด้วย

๓.๕ นโยบายพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
พ ๒๕๔๒ รวม ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม ๔ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
พ .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิ
อเพลิง พ.ศ.
พ ๒๕๔๖ เพื่อให้ครอบคลุม
ถึงการประกอบกิจการน้ํามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ
๒. ร่างกฎกระทรวงคลังน้ํามัน พ.ศ.
พ .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
กิจการคลังน้ํามัน
๓. ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้
ตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ.
พ ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน
๔. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ
และตรวจสอบน้ํามัน และหลั
ละหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน พ.ศ.
พ .... มีสาระสําคัญคือ กําหนด
คุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ ๑-๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขือ่ นศรีนครินทร์
เครื่องที่ ๑-๓ ในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุดทรุดโทรม หมดอายุการใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้มีความพร้อม และความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษา ในวงเงินลงทุน ๓,๖๐๐ ล้านบาท
๓๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศ จํานวน ๒,๐๖๔.๐๗ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง
จํานวน ๑,๕๓๕.๙๓ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ สําหรับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
เขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ ๑-๓ จํานวน ๓๑๙.๓๖ ล้านบาท
๒ ให้ กฟผ. รับ ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการระดมทุนโครงการฯ หากมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์
จากต่างประเทศหรือเพื่อซื้ออุปกรณ์ในประเทศและก่อสร้าง เห็นควรให้ กฟผ.พิพิจารณาจัดโครงสร้างทางการเงิน โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนของโครงการให้มีความเหมาะสม การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนในการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
ให้มีความเหมาะสม รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเพื
ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
การให้ความสําคัญกับการวางแผนทางเงินขององค์กรในระยะยาว โดยพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือทางการเงิน
สําหรับการระดมทุนเพื่อให้มีต้นทุนทางเงินให้เหมาะสม การพิจารณาทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินลงทุนในการดําเนินโครงการ
ที่เหมาะสม
มาะสม เพื่อให้มีต้นทุนต่ําที่สุดและลดภาระทางการเงินในอนาคต การคัดเลือกอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ในโครงการควรพิจารณา
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านต้นทุน ด้านเทคนิค ด้านความคงทน อายุการใช้งาน ด้านมาตรฐานสากลสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้
ในโครงการ ด้านความเชี่ยวชาญในการซ่อมบํารุง และด้านการบริหารจัดการอะไหล่สํารอง การสํารวจการเปลี่ยนแปลงสภาพลุ่มน้ํา
จากการเข้าใช้พื้นที่โดยรอบเขื่อนของประชาชนอย่า งสม่ํา เสมอ เพื่อ เป็น ข้อ มูล สํา หรับ ใช้ใ นการบริห ารจัด การน้ํา ของเขื่อ น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการระบายน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์มาเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศน์ การเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้น้ําตอนท้ายเขื่อน ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง การให้ความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ําของเขื่อนให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เพือ่ ลดผลกระทบการปล่อยน้าํ
ต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ํา การทําการศึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการในช่วงตั้งแต่การริเริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการเพิ่มบทบาทในการช่วยชุมชนวางแผนและพัฒนาโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อช่วย
ให้ชมชนสามารถวางแผนและพั
มุ ชนสามารถวางแผนและพัฒนาโครงการที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๙

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมิ
นาระบบการประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ เพื่อประกันคุณภาพว่าผู้สําเร็จการศึกษา
จะมีความรู้และสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างเสริมประสบการณ์การทํางาน
ไม่มุ่งเน้นแต่การเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างเดียว
๑.๒ โครงสร้
สร้างของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ
กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม/เที
เทียบเคียง และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา
๑.๓ ยุทธศาสตร์/มาตรการการขั
/มาตรการการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์
สมาคม กรวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพและ/หรื
หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิต
และพัฒนากําลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ
๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการทดสอบ
รทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน
เทียบโอนประสบการณ์จากการทํางาน การสะสมหน่วยการเรียน และการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
จําแนกตามระดับคุณวุฒิ
๑.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อผลิต
และพัฒนากําลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการกําหนดความรู้และทักษะอันเป็นรายละเอียดองค์
ดอง ประกอบระดับคุณวุฒิ
แต่ละระดับซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก) ควรนําเนื้อหาสาระจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.
พ ๒๕๔๕ ซึ่งมีข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ
ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ไปใช้ประกอบในการกําหนดความรู้และทักษะ
อันเป็นรายละเอียด องค์ประกอบระดับคุณวุฒิแต่ละระดับ และในการปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านตัวผู้เรียนหรือด้านอุปสงค์
เห็นควรทบทวนระบบดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนทั้งรูปแบบและการบริหารจัดการ ตลอดจนพิจารณาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนเงื่อนไขความสําเร็จเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เห็นควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขยายหรือพัฒนางานเดิมเพื่อทําหน้าที่บริหารและจัดการให้เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว โดยต้องไม่มีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างค่านิยมแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคม
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ การใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อการศึกษามาพิจารณา
๔๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมสถานประกอบการ สมาคม/องค์
สมาคม กรวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ/กลุ
กลุ่มอาชีพ นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคการผลิตและบริการที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
งการของตลาดแรงงา
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปดําเนินการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
รวมทั้งภาคเอกชน โดยบูรณาการความเชื่อมโยงของระดับวุฒิการศึกษาทั้ง ๙ ระดับ (ม.ต้ต้น ม.ปลาย
ม
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก)
ญาเอก ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย
๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความต้องการอัตรากําลังคนด้านวิชาชีพต่
พต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู วิศวกร
ช่างสิบหมู่ เป็นต้น แล้วแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อนําไปวางแผนการผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ฝ่ายสังคม)
คม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการ ที่เห็นชอบการดําเนิน
โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของคณะกรรมการฯ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุนประเภทที่ ๒ ที่เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ไม่จํากัดรายได้ของครอบครัว
และศึกษาในสาขาขาดแคลนเน้นด้านวิ
านวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับการดําเนินการของกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)
ในการให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับผู้เรียนดีทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพื่อให้การผลิ
ารผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกําหนดแนวทาง/มาตรการในการคั
หนดแนวทาง มาตรการในการคัดเลือกหรือเตรียมความพร้อม นักเรียน
ที่มีศักยภาพให้สามารถเข้ารับการศึกษาจนสําเร็จหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศมากขึ
ในประเทศ
้น และ
จัดทําฐานข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนและประเมินผลการดําเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ.
ก
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพั
านคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดสรรให้ผ้รู ับทุนไปศึกษา
ในแต่ละประเทศและสาขาวิชาควรคํานึงถึงโอกาสในการสําเร็จการศึกษาของผู้รับทุนเป็นสําคัญ และกําหนดสัดส่วนจํานวนนักเรียน
ที่จะไปศึกษาในแต่ละประเทศเพื่อให้การดูแลจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําแผนรองรับการเข้าทํางาน
ทั้งในภาครัฐและเอกชนสําหรับผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง)ง เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายด้วย
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน ให้กระทรวงศึกษาธิการเริ่มคัดเลือกนักเรียนทุนจากนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อให้ผู้รับทุนมีเวลาเตรียมความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการไปศึกษา
ในต่างประเทศ เช่น การใช้ภาษา การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นต้น
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๓.๒ ให้กระทรวงศึ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่
กร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ.
ก และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายเป็นระยะๆ เพื่ออบรมให้ผู้รับทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
งปร
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั
รวมทั้งให้มีความผูกพันกับภาครัฐ ตลอดจนรับฟัง
ปัญหาของผู้รับทุนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันการณ์ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนต้องการหางานทําเพื่อให้มีรายได้
ายไ
ระหว่างเรียน ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดหางานให้ด้วย
๓.๓ เมื่อผู้รับทุนสําเร็จการศึกษาแล้ว ในระหว่างที่ยังไม่มีงานทํา ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหางานให้ทําชั่วคราวไปพลางก่อน

๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยูในระบบประกั
ใ่ นระบบประกันสังคม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ในการที่ใ ห้ก ารดูแ ลทางด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุ
ละสาธ
ข
แก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้กําหนดร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการที่ให้การดูแลการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานต่างด้าว
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพเข้ามาสู่ระบบประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น และพิจารณา
แนวทางการพัฒนารูปแบบการติดตามคนต่างด้าวที่อยู่ในระบบการจ้
นระบบการจ้างงานที่ไม่เป็นทางการและผู้ติดตามให้เข้าสู่ระบบหลักประกัน
สุขภาพเพิ่มขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อดําเนินการให้ได้
ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity)
จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะ
กับนายจ้างเดิมต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ยกเว้นในส่
นในส่วนการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุ
ไม่เกิน ๑๕ ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา ๓ เดือน นั้น ให้ขยายเป็น ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับบุตรของแรงงานต่างด้าวควรพิจารณาอย่างรอบคอบและครบวงจรโดยเฉพาะ
ในเมื
เมื่อเด็กเหล่านี้จะหมดสภาพการเป็นผู้ติดตามเมื่ออายุเกิน ๑๕ ปี และจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ในขณะที่ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก บุคคลที่อายุต่ํากว่า ๑๘ ปียังถือเป็นเด็ก ควรมีมาตรการเตรียมพร้อมและกําหนดแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน
๔๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจตามมา และมิติด้านมนุษยธรรมและพันธกรณีภายใต้ตราสารระหว่างประเทศ
งประ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนและปัญหาในการบริหารจัดการในอนาคต รวมทั้งควรศึกษาแนวทาง
ษาแนวทา
การกําหนดสัดส่วนความต้องการแรงงานต่างด้าวทั้งแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้
อและแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทยต่อจํานวนแรงงานไทย
(เป็นรายปี) เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดโควตาการนําเข้าแรงงานต่างด้าวและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินตามมติคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๔. ให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์เกียวกั
ย่ วกับการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดําเนินการ
แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงิ
ตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญคือ ลดอัตรา
เงินสมทบที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องออกเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ อัตราเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และ
คลอดบุตร (๔ กรณี) ในส่วนของรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน จากเดิมจัดเก็บ
ในส่วนของรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน จัดเก็บฝ่ายละร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
๑.๒ อัตราเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ (๒ กรณี) รัฐบาล ฝ่ายละ
ร้อยละ ๒ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน สําหรับในส่วนของนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ ๓ ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิม
จัดเก็บในส่วนของรัฐบาลร้อยละ ๑ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้ประกันตน จัดเก็บฝ่ายละร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง
ของผู้ประกันตน
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการศึกษาในรายละเอี
ละเอียดสําหรับการกําหนดอัตราเงินสมทบและเพดานเงินเดือนของผู้ประกันตนที่นํามาใช้ในการจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุน ๒ กรณี (กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม
และสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดํารงชีวิตหลังวัยทํางาน และเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับกองทุนในระยะยาว
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์
ทราบรายงานสถา
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จํานวนประชากรผู้สูงวัย (อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒ ล้านคน ในปี พ.ศ.
พ ๒๕๐๓ เป็น ๘.๕ ล้านคน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชากรผู
ะชากรผู้สูงอายุในวัยปลายที่มีอายุตั้งแต่ ๘๐ ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า ๖ เท่าตัว เป็นหญิงมากกว่าชายกว่าร้อยละ ๖๐
อายุคาดเฉลี่ยผู้หญิงอายุประมาณ ๗๘ ปี ผู้ชายอายุประมาณ ๗๑ ปี ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะอยู่ลําพังหรืออยู่กับคู่สมรสเพิ่มมากขึ้น
ผู้สูงอายุชายมีอัตราการทํทํางานมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ในภาวะยากจนสูงกว่ากลุ่มอื่น ผู้สูงอายุในภาวะทุพพลภาพ
หรือไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐานด้วยตนเองได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ ของผู้สูงอายุตั้งแต่ ๘๐ ปีขึ้นไป และเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ ๓๐
ของผู้สูงอายุที่มีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์/อัมพาต ไตวายเรื้อรัง เพิ่มขึ้น
ทัศนคติของประชากรหนุ่มสาวและวัยแรงงานที่มีต่อผู้สูงอายุ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕๗
๒. นโยบายของรัฐระหว่างปี พ.ศ.
พ ๒๕๒๕-๒๕๕๔ ให้ความสําคัญกับสุ
บสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นลําดับต้น การรักษา
แบบให้เปล่า เน้นการพัฒนาผู้สูงอายุในทุกมิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เน้นการออม และการสร้างหลักประกันรายได้ อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมการทํางานให้เหมาะสมกับวัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เน้นการเตรียมความพร้อมของคนและระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้
เ น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้
ยวข้องใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน มีการกําหนดสิทธิสวัสดิการและการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
พ ๒๕๔๖
และฉบับที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ระบบการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๑-๔ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๒๔)
เน้นการขยายสถานบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการสู่ชนบท ในปี พ.ศ.
พ ๒๕๒๕
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๕) มียุทธศาสตร์ที่สําคัญในการพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพ
ของสถานบริการทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พยาบาลด้านผู้สูงอายุ และอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ยังคงมีความขาดแคลนบุคลากรรองรับการดูแลผู้สูงอายุ มีการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิ
ทางเศร จยามชราภาพ โดยระบบ
บํานาญภาครัฐ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาตรการทางภาษีอากรให้แก่ผู้สูงอายุ มีการสร้าง
แรงจูงใจวัยทํางานเพื่อสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพ ส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้กับบุพการี ระบบบริการทางสังคม
และสวัสดิการทางสังคม และในปี พ.ศศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุมีผลบังคับใช้ พบว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้บริการ
ด้านสังคมและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ระบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุและชุมชน มีศูนย์อเนกประสงค์
สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน อาสาสมั
าสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การอํานวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เป็นมิตรสําหรับผู้สูงอายุ มีระบบบริการด้านที่อยู่อาศัย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ และการซ่อมแซมบ้าน
ของผู้สูงอายุ มีที่พักอาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม มีระบบการคุ
ะบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทางคดี
างค
คุ้มครองเป็นพยานในคดีอาญา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ มีบริการสาธารณะ ยกเว้นอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ
ชา
หรือลดหย่อนอัตราค่าบริการการขนส่งสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ
๔. ภาคเอกชนมีบทบาทกับงานด้านผู้สูงอายุมากขึ้น การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในภาคเอกชน มีการจัดบริการ
ทั้งที่ไม่แสวงหาผลกําไรและแสวงหากําไร และให้ความสนใจผู้สูงอายุในฐานะลูกค้ามากขึ้นในด้านการให้บริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
สถานบริการกายภาพบําบัด การออกผลิตภัณฑ์เพื่อการออมเงิ
อการออมเงินระยะยาวรูปแบบใหม่ ประกันชีวิตแบบบํานาญหรือแผนการออมทรัพย์
สําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถนํามายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

๔๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
าร
สถานที่
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ
พ ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการสาธารณะอื่น
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น
ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
พิจารณาความเหมาะสมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการ
สาธารณะอื่น นํากฎกระทรวงฯ ไปปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน ๖ โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๕๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
บป
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งให้ปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สําหรับโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย
๑.๑ โครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑.๒ โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
๑.๓ โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว พุทธมณฑลแห่งเชียงใหม่
๑.๔ โครงการอุดหนุนสมทบการบูรณะ ปรับปรุงเสนาสนะ
เสนาสนะ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
๑.๕ โครงการบูรณะพระวิหารเสาอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม่
๑.๖ โครงการบูรณะบริเวณลานวัดแก้วมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
๒. ในส่วนของโครงการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน
ประเทศสหรั
ศสหรัฐอเมริกา ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กํากับดูแลเรื่องงบประมาณ โดยให้
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เพื่อฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
จํานวน ๑๑ รายการ โดยดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ดังนี้
๑. งานบูรณะวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง จํานวน ๑๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๒,๕๐๐
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๓,๕๙๓,๐๐๐ บาท
๔. โครงการอนุรกษ์
กั ษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๘๐๑,๐๐๐ บาท
๖. วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร (ระบบป้
ระบบป้องกันและระบายน้ํา พระอุโบสถ งานบูรณะจิตรกรรมฝาผนั
ร
ง) จํานวน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดชลอ จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๘. อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๙. อาคารสํานักงานและพื้นที่บริเวณ สํานักศิลปากรที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (อุอุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ คุ้มขุนแผน วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร
พระราชวังโบราณ สํานักงานอุทยานฯ ลานจอดรถนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ยา จํานวน ๗,๕๓๔,๙๐๐ บาท
๑๑. วัดพระยาศิริไอศวรรย์ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบสรุป ผลการดํา เนิน การป้อ งกัน และลดอุบัติเ หตุท างถนนในช่ว งเทศกาลปี
ง
ใ หม่ ๒๕๕๖
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓,๑๗๖
๓
ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วง
เทศกาลปี ใ หม่ ๒๕๕๕ เกิ ด อุ บัติ เ หตุท างถนน ๓,๐๙๓ ครั้ ง เพิ่ ม ขึ้น ๘๓ ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๒.๖๘ มี ผู้ เสี ย ชี วิต ๓๖๕ ราย
เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ มีผู้เสียชีวิต ๓๓๖ ราย เพิ่มขึ้น ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๓ และผู้ได้รับบาดเจ็บ
๓,๓๒๙ คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓,๓๗๕ คน ลดลง ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ พบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด การไม่สวมหมวกนิรภัย
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด ถนนนอกเขตทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ถนนชุมชน/หมู
ชน หมู่บ้าน และเทศบาล เป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ช่วงเวลา ๑๖.๐๑-๒๐.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด และผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

๔๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๓. การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจะเร่งดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการมาตรการพิเศษที่สําคัญ ได้แก่
๓.๑ ผลักดันให้มีการขยายผลการดําเนินโครงการ “หนึ
หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย” ของกระทรวงมหาดไทย
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
๓.๒ ประสานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งขับเคลื่อนให้มีการจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยจากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้าง “วัวัฒนธรรมความปลอดภัยและความเอื้ออาทร”
อาทร
๓.๓ ประสานสํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่
ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทําความผิดกฎหมายจราจร และการขับขี่ยานพาหนะที่เสี่ยงอันตรายบนท้องถนน
๓.๔ ส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัด และอําเภอ กําหนด
เป้าหมายการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ตลอดจนให้รางวัลชมเชยแก่พื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น เข้มแข็ง จนสามารถลดอุบัติเหตุลงได้
๓.๕ เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปีอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งในช่วง
เวลาปกติและเทศกาลสํ
าลสําคัญต่าง ๆ เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรมความปลอดภัยและความเอื้ออาทร” กับสังคมไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดให้วันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
เป็นวันสําคัญของชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบกําหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนโลก (World
World Day of Remembrance
Remem
for Road Traffic Victims) และเป็นวันสําคัญของชาติ
๑.๒ ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการระดมความร่วมมือ
เพื่อจัดงานวันรําลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก
๑.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดให้ความร่
วามร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานโดยถือเป็นกิจกรรมประจําปี
ที่จะต้องให้ความสําคัญ
๒. ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนหารือกับราชบัณฑิตยสถานในการพิจารณาปรับแก้ชื่อ “วันรําลึกผู้สูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)”
Victims) ให้ถูถกู ต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย
และสื่อความหมายได้ชัดเจน
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทํางานร่วมกับกระทรวงคมนาคม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์ให้ผู้ขับขี่
ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๗

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเร่งรัดติดตามการดําเนินการเกี่ยวกั
ว บการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เร่งรัดและติดตามการดําเนินงาน
ตาม “โครงการประชาอาสาปลู
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้า นกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี” อย่า งต่อเนื
อ เนื่อ ง รวมทั้ง รายงานความก้า วหน้า
ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการสํารวจพื้นที่การปลูกป่าเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและชัดเจน
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสห กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกที่ดินในเขตพื้นที่ป่าหรือเขตอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) โดยเปลี่ยนจากเดิม
“ควบคุมการเผา” เป็น “ไม่มีการเผา”” ใช้ระบบ Single Command มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
และใช้ระบบ Area Approach มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนหน้า (Forward
Forward Command) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบน ปี ๒๕๕๖ และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนํา (ร่าง) มาตรการฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับข้อความในมาตรการฯ ให้มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น จากเดิม “ส่งเสริมภาคเอกชน

๔๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ...” เป็น “ส่ส่งเสริมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ...” สําหรับสาระสําคัญของ (ร่าง) มาตรการฯ มีดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยเน้นการดําเนินมาตรการ
ควบคุ
วบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
หมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี ๒๕๕๖ ผลักดันความร่วมมือในการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งลดและควบคุมสถานการณ์หมอกควั
มอ น และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
๑.๒ เป้าหมาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM10
10) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในช่วง ๘๐ วันอันตราย (๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖) ในพื้นที่เป้าหมาย
๙ จังหวัดภาคเหนื
าคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก
๑.๓ มาตรการหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ตามหลักการ 2P2R
[การป้องกัน (Prevention) การเตรียมพร้อม (Preparation) การรับมือ (Response) และการฟื้นฟู (Recovery)]
Recovery)] ประกอบด้วย ๘ มาตรการ
ได้แก่ มาตรการที่ ๑ ควบคุมการเผาช่วง “๘๐ วันอันตราย” มาตรการที่ ๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น มาตรการที่ ๓
สนับสนุน “ชุชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา”
นปลอดการเผา มาตรการที่ ๔ ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน มาตรการที่ ๕ สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มาตรการที่ ๖ แจ้งเตือนสถานการณ์
หมอกควัน มาตรการที่ ๗ ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และมาตรการที่ ๘ จัดตั้ง
ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด (ศปม.)
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รับไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง เช่ น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่ างประเทศ
งประเ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบน ปี ๒๕๕๖ ให้เป็นเอกภาพ โดยให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย และให้มีกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานในลักษณะ single command
รวมทั้งให้ใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (area-approach) เป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๓. ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี (ร้ อ ยตํ า รวจเอก เฉลิ ม อยู่ บํ า รุ ง ) รั บ ไปกํ า กั บ ติ ด ตามให้ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการบุกรุกและเผาป่า โดยให้ตํารวจท้องที่ประสานงานกับหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพืน้ ที่อย่างใกล้ชิด
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (พืชล้มลุก) และการกําหนด
พื้นที่เพาะปลูก (Zoning) พืชเศรษฐกิจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุก แผ้วถางและเผาป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินมาตรการงดรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก
ในพื้นที่บกุ รุกป่าด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสนอ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑. เห็น ชอบให้ข ยายช่ว งเวลาของกรอบทิศ ทางการสนับ สนุน เงิน กองทุน สิ่ง แวดล้อ มตามมาตรา ๒๓ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ออกไปอีก
เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อใช้
อใช้สําหรับเป็นกรอบทิศทางในการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ โดยให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่เห็นควร
นําประเด็นการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และการให้ความสําคัญกับประเด็
บประเด็นด้านนวัตกรรมและการส่งเสริมการวิจัย
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาปรับปรุงกรอบทิศทางฯ และดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๒. เห็ นชอบร่างประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อ ง กําหนดเขตพื้นที่แ ละมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ
บลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน
ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.
พ .... และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนําร่างประกาศกระทรวงฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจ ารณารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษา
ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ําคลองท่าเสม็ด ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร ของกรมเจ้าท่า โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็
ควา น
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
๔. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้
ดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
๕. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจ ารณารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
ด้านคมนาคมของส่วนราชการ
วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ-ท่
เทพ าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมื
ดอนเมือง)ง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ
และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๖. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางซื่อ-สามเสน
สามเสน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยให้
ให้ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐ มนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
๗. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์ คําขอประทานบัตรที่ ๓/๒๕๔๙ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบ่อทอง อําเภอ
ทองแสนขันธ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขออนุมัติผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ประเภทป่าเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ ๑ เพื่อการทําเหมืองแร่ ของคณะรัฐมนตรี โดยให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการ
๕๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติ
มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นํามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติการใช้พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ ๑ เอ เพื่อดําเนินโครงการฯ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุ
ออายุใบอนุญาตนํามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ไปกําหนดเป็นเงื่อนไข
ในการสั
นการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมาย

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบติตั ภิ ัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
๒๕๕๕) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกัน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. แผนปฏิ
ปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการที
แผนงาน
่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๙๒ แผนงาน/โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๗.๖๑๑๖ ล้านบาท มีหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งสิ้น ๓๐ หน่วยงาน
๒. หน่ว ยงานที่ร่ว มบูร ณาการได้แ จ้ง ผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
จํานวน ๒๓ หน่วยงาน โดยได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน ๓๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๔,๔๙๑
๔๙๑.๘๑๘๘ ล้านบาท
๓. จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
ภายใต้แผนแม่บทฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งได้รับ งบประมาณเกิน กว่า ที่ตั้ง ไว้
เป็นจํา นวนมากเนื่อ งจากเกิด มหาอุท กภัย ในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ ซึ่ง สร้า งความเสีย หายทางเศรษฐกิจ และสัง คมอย่า งมหาศาล
หน่วยงานทีที่เกี่ยวข้องจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนําไปดําเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม เช่น การซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคม สะพาน
ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บน้ํา ประตูน้ํา รวมถึงการฟื้นฟูด้านจิตใจ และการสร้างอาชีพแก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น
๓.๒ จากข้อมูลที่ปรากฏพบว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการจัดการหลังเกิดภัยสูงกว่างบประมาณในด้านการป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมถึงร้อยละ ๙๗.๙๗
๙๗ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็น ในการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
ซึ่งจะมีผลทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูได้เป็นจํานวนมาก
๓.๓ จากการวิจัยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ส
(UNDP)
พบว่าหากลงทุนในการป้องกันภัยพิบัติ ๑ บาท จะสามารถลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้ถึง ๘ บาท ดังนั้น หากลงทุนในเรื่องการป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมจากภัยพิบัติจะไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในด้านการจัดการหลังเกิดภัย ซึ่งแนวทางดังกล่าว
นับเป็นการจั
นการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้
งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๓

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๗. นโยบายการต่
รต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง องค์ ก รร่ ว มไทย-มาเลเซี
มาเลเซี ย ขอความเห็ น ชอบในร่ า งข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการร่ ว มกั น ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม (Unitisation
Agreement, UA) ระหว่างองค์
างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซี
มไทย
ย (MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A-18 ของพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซี
มไทย
ย กับแหล่งสุริยา
เซลาตัน (Suriya
Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 ของประเทศมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรี
ตรีมีมติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา-สุ
า สุริยา เซลาตัน (Suriya-Suriya Selatan)
ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia
Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
(P
สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A-18 ของพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซี
มาเลเซีย และแหล่งสุริยา เซลาตัน
(Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 ของประเทศมาเลเซีย และแจ้งให้ MTJA ลงนามได้เมื่อได้รับการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
โดยสาระสํ
ระสําคัญของร่างข้อตกลงฯ เป็นการกําหนดสิทธิและพันธะระหว่าง MTJA และ PETRONAS รวมถึงการดําเนินงานและการจัดการ
ในการร่วมกันพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา-สุ
า ริยา เซลาตัน ในพื้นที่ร่วมผลิต (Unit Area) มีขนาด ๑๗๓.๒๒๖ ตารางกิโลเมตร
(อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม ๑๔๒.๐๑๗
๑๗ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย ๓๑.๒๐๙ ตารางกิโลเมตร)
ลเมตร โดยกําหนดสัดส่วน
แบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมเบื้องต้น (Initial
Initial Tract Participation) คือ แปลง A-18 ได้รับร้อยละ ๘๕ และแปลง PM 2 ได้รับร้อยละ ๑๕
และสามารถทําการประเมินสัดส่วนการแบ่งผลผลิตปิโตรเลียมใหม่
มใ (Re-determination) ทุก ๕ ปี ในกรณีที่ผลการประเมิน
มีความแตกต่างกันโดยรวมเกินกว่าร้อยละ ๓ ให้มีการปรับสัดส่วนแบ่งปันผลผลิตและแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนผลผลิตดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้ใช้แผนการพัฒนาของแปลง A-18
A และขายก๊าซในราคาตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายก๊
ายก๊าซแปลง A-18 และให้มีคณะกรรมการ
Unit Management Committee ฝ่ายละ ๔ คนเท่าๆ กัน ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงาน
๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเอกชน) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กําหนดให้การทําสัญญาไม่ควรระบุในสัญญาให้มอบข้อพิพาท
ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียระหว่างชายแดนไทยงชายแดนไ เมียนมาร์
ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินการจัดทําโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย
ระหว่างชายแดนไทย-เมี
เมียนมาร์ ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้
อสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียชายแดนไทย-เมี
ชายแดนไทย ยนมาร์
ภายใต้โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย
๒. วิธีดําเนินงาน ได้แก่ การอบรมวิธีการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียให้แก่มาลาเรียคลินิกชุมชนชายแดน
และบุคลากรเมียนมาร์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น RDT, ACT, มุ้ง สารเคมี มุ้งชุบสารเคมี ยาทากันยุง กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ
การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมารักษาที่โรงพยาบาล รวมทั้งการนิเทศ ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน
๓. งบประมาณ จํานวน ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท ของกรมควบคุมโรค
๕๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๔. สถานที่ดําเนินโครงการ/ระยะเวลา
โครงการ ระยะเวลา พื้นที่จัดอบรมในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ ผู้ร่วมดําเนินการ ได้แก่ คณะทํางานจากสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง และกรมควบคุมโรค และสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ ราชบุรี
๕.๒ ผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุขจากสํานักโรคติดต่อ
นําโดยแมลง และกรมควบคุมโรคและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งนักวิชาการจากโครงการควบคุมโรคประเทศเพื่อนบ้าน
๖. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียนานาชาติ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และควบคุมโรค
นักวิชาการจากโครงการควบคุมโรคประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพื้นที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่ว มระหว่า งไทย-เมี
งไทย ย นมาร์ เพื่อ การพัฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิ
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ทรงไพศาล เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ฝ่ายไทยรับทราบข้อมูลการจัดทํากรอบความตกลง (Framework
Framework Agreement) ฉบับใหม่ และบทบาทของ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยเห็นว่า สถานะของ บมจ.
บมจ อิตาเลียนไทยฯ จะยังต้องมีอยู่ในฐานะนักลงทุน/นักพัฒนารายหนึ่ง
ในกลุ่มใหม่
๒. เมียนมาร์อยู่ระหว่างการจัดทํากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Special Economic Zone : SEZ) ฉบับใหม่
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งและจะใช้แทนกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยกฎหมายเขตเศรษฐฏิจ
พิเศษฉบับใหม่จะระบุสิทธิพิเศษสําหรับผู้พัฒนาโครงการ (Developer) นอกเหนือจากนักลงทุน (Investor)
Investor) ที่มีระบุแต่เดิม และจะแบ่ง
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษออกเป็น ๒ ส่วน คือ เขตปลอดอากร (Free Zone) สําหรับธุรกิจเพื่อการส่งออก และ Promotion Zone
สําหรับธุ
บธุรกิจการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ รวมทั้งจะอนุญาตให้มีการลงทุนของต่างชาติแบบ ๑๐๐%
% และมีศูนย์ One-stop Service
ในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นและลดหย่อนภาษีสําหรับผู้พัฒนาโครงการใน ๘ ปีแรก
และนักลงทุนในเขตปลอดอากร ๗ ปีแรก ในเขต
ใ
Promotion Zone ๕ ปีแรก รวมทั้งสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร ภาษีการค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และรับประกันว่าจะไม่มีการยึดกิจการ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นเวลา ๕๐ ปี และต่ออายุได้ถึง ๒๕ ปี
๓. การประชุมฯ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประเทศไทย
๔. ทีประชุ
ป่ ระชุมรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม ๖ สาขา ได้แก่ คณะอนุกรรมการร่วมด้านการเงิน
และคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง คณะอนุกรรมการร่วม
ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะและการพัฒนาธุ
นาธุรกิจ คณะอนุกรรมการร่วมด้านพลังงาน และคณะอนุกรรมการร่วมด้านการพัฒนาชุมชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจในการเริ่ ม ใช้ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ยการอํา นวยความสะดวกในการขนส่ ง สิ น ค้ า
และผู้โดยสารข้า มแดน ณ จุดผ่ านแดนเชี ยงของ ราชอาณาจั
ราชอาณาจั กรไทยและห้ว ยทราย สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮานสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑.๑ อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทย และห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และจุดผ่านแดนบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเสนอร่างบันทึก
ความเข้า ใจฯ ให้รัฐ สภาพิ
าพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ เพื่อ ให้มีผ ลบัง คับ ใช้ตั้ง แต่วัน ที่มีก ารลงนาม ทั้ง นี้ บัน ทึก ความเข้า ใจฯ
มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ
๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเริ่มดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง (Cross
Cross Border Transport Agreement : CBTA) ระหว่างไทย-ลาว-จีจีน ที่จุดผ่านแดนเชียงของ-ห้
งของ วยทราย (ไทย-ลาว)
และจุดผ่านแดนบ่อเต็น-โมฮาน (ลาว
ลาว-จีน) ในระหว่างที่แต่ละประเทศยังไม่สามารถให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้าย
ความตกลง CBTA ที่ได้ลงนามไปแล้วเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างกัน
๑.๑.๒ สิทธิการจราจร การอนุญาตให้มีการประกอบการขนส่งทางถนนของสินค้าและบุคคลระหว่างไทยงไทย
ลาว-จีจีน ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
ใต้ และให้มีการยอมรับผู้ประกอบการขนส่งซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของแต่ละภาคี
๑.๑.๓ การอํานวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน
ามแดน การยอมรับการตรวจพร้อมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และตั้งเป้าหมายให้มีการตรวจสอบสินค้าเพียงครั้งเดียวต่อไปในอนาคต
๑.๑.๔ การขนส่งบุคคลข้ามแดน การนําหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาใช้สําหรับการขนส่งบุคคล
ข้ามแดน
๑.๑.๕ การขนส่งสินค้าข้ามแดน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าหรือคอนเทนเนอร์
ที่ติดตราประทับศุลกากรที่ใช้ในการขนส่งผ่านแดน สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายจะอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป และการให้สิทธิพิเศษ
ในการตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายข้ามแดน
๑.๑.๖ การยอมรับรถ การยอมรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน/แผ่
แผ่นป้ายทะเบียน และหนังสือรับรอง
การตรวจสภาพรถของภาคีอื่น การยอมรับใบอนุญาตขับรถในประเทศซึ่งกันและกัน
๑.๑.๗ บทเบ็ดเตล็ด การกําหนดอัตราค่าบริการการขนส่งให้เป็นไปตามกลไกตลาด การจัดตั้งคณะทํางาน
ร่วมไทย-ลาว-จีจีน เพื่อควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามความตกลงฯ
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ
ที่มิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือผู
อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็น ควรให้ร าชอาณาจัก รไทย สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
หารือในรายละเอียดการดําเนินงานให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นสําคัญ เช่น ขอบเขตพื้นที่ตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตให้มีการเดินรถและจุดพักรถ ระบบการประกันภัยระหว่างประเทศ
การดําเนินงานองค์กรค้ําประกักันสําหรับสินค้าผ่านแดน นอกจากนี้ เห็นควรสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินงาน
ความร่วมมือกับจีนอย่างต่อเนื่องในเรื่องพิธีสารเรื่องข้อกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการส่งออกและนําเข้าผลไม้
ผ่านประเทศที่สามระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการร่วมบริหารจัดการการเดินรถระหว่างสามประเทศ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการขนส่งเที่ยวเปล่าและช่วยเพิ่ม
บทบาทของบริษัทขนส่งขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๕๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ ครั้งที่ ๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade
Commission-JTC) ระหว่างไทยและเมียนมาร์ ครั
ค ้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพฯ เพื่อให้มีการทํางาน
อย่างบูรณาการและเกิดผลเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงพาณิชย์ติดตามการขยายตัวการค้าไทย-เมี
ไทย เมียนมาร์ให้เพิ่มขึ้นเป็น ๓ เท่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จากมูลค่าการค้าปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๒ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน ติดตามประเด็นการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ําเสมอของผู้แทนจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการจับคู/่ สร้างเครือข่ายธุรกิจให้บ่อยครั้งขึ้นในสถานที่
ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงในจังหวัดชายแดน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการค้
การค้าและการลงทุนเป็นครั้งคราว การส่งเสริม
และอํานวยความสะดวกการออกไปลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ใช้ประโยชน์จากสภาธุรกิจไทย-เมี
เมียนมาร์
๑.๓ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ติดตามประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน (ASEAN5-E) ของ ๕ ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว
(กัมพูชา สปป.ลาว
ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม)
ดนาม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการจัดกิจกรรมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุ
ะการลงทุนในสาขาต่างๆ
๑.๔ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ติดตามประเด็นการผลักดันและติดตามการจัดทําแผนงานการปรับปรุงและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จุจุดผ่านแดนที่มีอยู่ การผลักดันการยกระดับและการเปิดจุดผ่านแดนที่ถูกปิดไปขึ้นใหม่
รวมถึงการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและจําเป็น การสนับสนุนการนําอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช้ในจุดผ่านแดนต่างๆ
๑.๕ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ติดตามประเด็นการผลักดันให้มีการหารืออย่างสม่ําเสมอ
ระหว่างธนาคารกลางของทั้งสองประเทศ การผลักดันการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําเงินบาทมาใช้ในระบบอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างเป็นทางการของเมียนมาร์ และการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างธนาคารกลางและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย
๑.๖ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ติดตามประเด็นการผลักดันความร่วมมือด้านบริการสุขภาพเพื่อขยายโอกาสการทําธุรกิจบริการ
สุขภาพของไทยในเมียนมาร์ และหาแนวทางการจั
และหาแนวทางการจัดทําความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ ประชุม และสัมมนา (Meetings, Incentives,
Conferencing and Exhibitions : MICE)
๑.๗ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ติดตามประเด็นการจัดทําความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเป็
ก นแหล่งท่องเที่ยวเดียว (Single
Single tourist destination) การสนับสนุนการใช้วีซ่าเดียว
(Single visa) ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํ
นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับโครงการที่มีกลไกคณะกรรมการกํากับดูแล อาทิ โครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมระดับสูงและคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์
เพืพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นกลไกหลัก และการเปิดจุดผ่านแดน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนภายใต้การดูแล
ของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกหลั
กลไกหลักและเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิชย์ประสาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในการยกระดับจุดผ่านแดนที่มีอยู่และการเปิดจุดผ่านแดนใหม่ ต้องพิจารณา
ในภาพรวมอย่างสมดุลทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านความมั่นคง ไปพิจารณาดําเนินการด้
กา วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือ
ฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant)
(
และค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่
คราว อไป
ให้แก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที
รงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒. อนุมัติการขยายระยะเวลายกเว้นใบอนุญาตทํางานของกระทรวงแรงงานสําหรับคนต่างด้าวที่เดินทางมาช่
ทางม วยเหลือ
ฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลในประเด็นต่างๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ จั ดทํ าขึ้ นเพื่ อให้ การหารื อของผู้ นํ าทั้ งสองประเทศเกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมต่ อไป ตามที่ สํ านั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ฝ่ายเมียนมาร์ ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งที่อยู่ อาศัยแห่ งใหม่สําหรับประชาชนเมียนมาร์
น ออกจากพื้นที่
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการพัฒนาชุมชน
๒. ฝ่ายเมี
เมียนมาร์ย้ําความจําเป็นที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้
งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อป่าไม้ แม่น้ํา และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามา
ช่วยจัดทําแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนิ
เ นการ
ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ
๓. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศ
ทีสามเข้
ส่ ามเข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาครั
ภาค ฐสามประเทศ (ไทย เมียนมาร์
และญี่ปุ่น) เพื่อระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special
Purpose Vehicle : SPV) รวมทั้งขอความชัดเจนเรื่องพื้นที่โครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของโครงการทวาย
ครงการทวาย เช่น ราคาที่ดิน และโครงการที่จะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพื่อคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง
SPV ต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามข้อมูลและเร่งรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการเงิน
๔. ฝ่ายเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมเพื
ทางคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และระบบไฟฟ้า ซึ่งยัง
ไม่เพียงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงถ่านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาโครงสร้
มส
างพื้นฐานและ
การก่อสร้าง และกระทรวงพลังงานดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาพลังงาน
๕. ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยรับไว้พิจารณา ๔
แห่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์-ด่านพญาตองซู ด่านบ้านพุน้ําร้อน-ด่
น านทิกี ด่านสิงขร-ด่ด่านมอต่อง และเส้นทางกอกะเร็ก-เมาะละแหม่ง
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง
กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย)
ประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาร์
และกระทรวงการต่างประเทศติดตามความก้าวหน้าการยกระดับจุดผ่านแดน
๕๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๖. ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพื่อพัฒนาโครงการ (Framework Agreement)
ฉบับใหม่ รวมถึง Sectorial Agreement และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิ
ษฐกิจพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ (Joint
Joint Coordinating Committee : JCC) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ
ทุกสาขา
๗. ฝ่า ยไทยขอให้เ มีย นมาร์แ จ้ง ข้อ มูลเกี่ย วกั บสิท ธิป ระโยชน์ก ารลงทุน ที่คาดว่ าจะได้ รับ ภายใต้กฎหมายเขต
เศรษฐกิจพิเศษฉบับับใหม่ของเมียนมาร์ (SEZ Law) ให้แก่นักลงทุน พร้อมทั้งเร่งรัดกระบวนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์แจ้งให้ทราบว่าได้ทําการยกร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จและ
อยู่ระหว่างนําเสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ารณาให้ความเห็นชอบคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่ว มสาขากฎระเบีย บ
ที่เกี่ยวข้อง
ยไทยเสนอ ด ตั้ง
๘. การจัด ตั้ง สถานกงสุล ใหญ่เ มือ งทวายและสถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุง เนปิด อว์ ฝ่า ยไทยเสนอขอจั
สถานกงสุลใหญ่เมืองทวายเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมทั้งขอเปิดสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเนปิดอว์ และขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาร์ในการสนับสนุนการจัดหาที่ดิน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์รับจะพิจารณาทั้งสองเรื่อง
และแจ้งให้ทราบว่าได้กํกาํ หนดพื้นที่สําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงการต่างประเทศ
๙. ฝ่ายไทยวางเป้าหมายการดําเนินงานว่าคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถจัดทํารายละเอียดทั้งหมดได้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสนอให้คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint
Joint High-level
High
Committee : JHC)
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในข้อตกลง Framework Agreement ฉบับใหม่ และ Sectorial Agreement ทั้งหมด
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และจะเริ่มระดมทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามที่ผู้นําทั้งสอง
ประเทศกํกําหนด หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ (Joint
Joint Coordinating Committee : JCC)
ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา
๑๐. ฝ่ายไทยแจ้ง ว่า ในเดือ นธัน วาคม ๒๕๕๕ จะสิ้น สุด การพิสูจ น์สัญ ชาติ แต่ยัง มีแ รงงานเมีย นมาร์ที่ไ ด้ยื่น
ขอจดทะเบียนเพื
เพื่อเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก ๓ เดือน
และขอให้ฝ่ายเมี
เมียนมาร์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานเหล่านี้ด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
ราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะทํางานร่วมไทย-กั
มไทย มพูชา ครั้งที่ ๓ (Joint
Joint Working Group : JWG-3)
JWG
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย-กั
ไทย มพูชา ครั้งที่ ๓ (Joint
Joint Working Group : JWG-3)
JWG
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
งเทพฯ โดยมีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการ
ทหารสู งสุ ด /ประธานคณะทํ
ประธานคณะทํ า งานร่ว ม (ฝ่ ายไทย) และพลเอก เนีย ง พาด รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่า การกระทรวงกลาโหม/ประธาน
การกระทรวงกลาโหม
คณะทํางานร่วม (ฝ่ายกัมพูชา) เป็นประธานร่วม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ทั้งสองฝ่ายเห็นความจําเป็นที่จะกําหนดจุด A B C D ของพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราว (Provisional
Demilitarized Zone : PDZ) ตามที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The
The International Court of Justice : ICJ) กําหนด โดยจะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคร่วม พร้อมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย (Thailand
iland Mine Action Centre : TMAC)
และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของกัมพูชา (Cambodia
Cambodia Mine Action Centre : CMAC) ทําการตรวจสอบร่วมกัน
ในภูมิประเทศจริง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย (TMAC) และศูนย์ปฏิบัติการ
ทุ่นระเบิดแห่งชาติของกัมพูชา (CMAC)
CMAC) เตรียมแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมตามพื้นที่ที่กําหนดในพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราว (PDZ)
โดยเริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมในห้วงเดือนมกราคม-มี
นมกราคม นาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปรับกําลัง
๓. ทั้งสองฝ่ายพอใจกับผลการประชุมคณะทํ
คณ างานร่วม ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๓ (Joint
Joint Working Group : JWG-3)
JWG
และเห็นชอบให้มีการหารือกันต่อไปในการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย-กั
ไทย มพูชา ครั้งที่ ๔ (Joint
Joint Working Group : JWG-4)
JWG
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔. ฝ่ายไทยได้เน้นย้ําให้ฝ่ายกัมพูชาทราบว่า การดําเนินการทุกขั้นตอนตามคําสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)
ในครั้งต่อไป ให้ยืดถือตามข้อตกลงในการประชุมคณะทํางานร่วม ไทย-กั
ไทย มพูชา (JWG) อย่างเคร่งครัด

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรั
มรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
าร
ครั้งที่ ๑๒ (The
th
th
12 ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : The 12 TELMIN) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการภายใต้
โครงการภายใต้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ รวมทั้งข้อเสนอของ TELSOM ที่จะมีการทบทวน
แผนแม่บทไอซีทีอาเซียนเพื่อประเมินผลสําเร็จและการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ โดยจะเป็นการทบทวนข้อริเริ่มแผนงานที่บรรจุ
ภายใต้แผนแม่บทฯ รวบรวมสถานะ การดําเนินโครงการ และผลการศึกษา รวมถึงจัดทําตัวชี้วัดการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ
โดยจะเริ่มดําเนินการและจัดทําให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
๒. ที่ประชุมได้รับรองผลการประชุมสภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซี
อาเ ยน (ATRC) ครั้งที่ ๑๘
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ คณะทํางานเฉพาะ
กิจด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศอาเซียน การจัดให้มีเวทีการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย กฎระเบียบด้านความมั่นคงปลอดภัยบนโครงข่าย การรณรงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และ
การบริหารจัดการคลื่นความถี่
๓. ที่ประชุมรับทราบสถานะของเงินกองทุนไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Fund) ซึ่งเป็นเงินสมทบจากประเทศสมาชิก
อาเซียน ๑๐ ประเทศ ที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการ/กิ
โครงการ กิจกรรม ความร่วมมือด้านไอซีที โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ กองทุนฯ
มีเงินคงเหลือ จํานวน ๓,๗๑๙,๒๔๖.๗๒
๗๒ ดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ ได้เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ จํานวน ๔๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
จากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการด้านไอซีที ปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
๔. ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาเซบู ว่าด้วยการมุ่งไปสู่เป้าหมายการเชื่อมโยงในอาเซียน (Mactan
Mactan Cebu Declaration : Connected
ASEAN : Enabling Aspirations) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดําเนินความร่วมมือและการพัฒนาไอซีที
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง โดยให้ความสําคัญกับการนําไอซีทีมาขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชน การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และลดช่องว่างทางดิจิทัล รวมถึงกําหนดแผนงานที่มีความสําคัญต่อการดําเนินการตามแผนแม่บทไอซีทีอาเซียน
๕. ที่ประชุมยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาไอซีทีและสนับสนุนอาเซียน
ในการดํดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน

๖๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน–จี
น น ณ กรุงปักกิ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายข้าราชการกระทรวงการต่
ราชการกระทรวงการต่างประเทศไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของศูนย์อาเซียน-จี
น น (ASEAN-China Centre) ณ กรุงปักกิ่ง ช่วงปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ วาระ ๓ ปี
โดยไม่ถือเป็นการลาไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ และให้ได้รับสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่
บเ ากับข้าราชการ
ในระดับเดียวกันที่มีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร สําหรับปี
บปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.
ก เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์อาเซียน-จีจีน ควรเลือกสรรจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาท้องถิ่นและมีความ
เชี่ยวชาญด้ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-อิอินเดีย ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย
ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้
อด้านการท่องเที่ยว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและอินเดียว่าด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเพิ่มเติมข้อบทเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ
และชั้นความลับของเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูล สําหรับประโยชน์
บประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากพิธีสารฯ คือ เป็นการเพิ่มบทบัญญัติเพื่อปกป้อง
และรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย
๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุม
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดี
นเดีย ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๓ หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรี
๒. ในส่วนของการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรั
ณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอืนๆ
น่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของนายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ของกระทรวงการต่างประเทศ และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้อ งดํา เนิ นการในส่ วนที่เกี่ ยวข้อ งตามผลการประชุม ที่กระทรวงการต่ างประเทศจั ดทํา ต่อ ไป ตามที่ สํา นักเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี
นตรีเสนอ โดยในส่วนของผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ สรุปได้ ดังนี้
๑. การลงนาม/รัรับรองเอกสารผลลัพธ์ โดยผู้นําอาเซียนลงนาม/รั
นลงนาม รับรองเอกสารผลลัพธ์ จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่
รับรอง SAEAN Human Rights Declaration และลงนาม ASEAN Leaders’ Statement on the Adoption of the ASEAN
Human Rights รับรอง ASEAN Leaders’
Leaders Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Regional Mine Action

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

Center และรับรอง Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III)
Plan of Action (2013-2017)
๒. การสร้
ารสร้างประชาคมอาเซียน โดยที่ประชุมเห็นควรเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก (เศรษฐกิ
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม)
นธรรม โดยให้กําหนดประเด็นที่มีความสําคัญลําดับต้น
ในทั้ง ๓ เสา เช่น การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
ภาค การปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน และอนุวัติความตกลงทาง
เศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) การกําจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี การ
บริหารจัดการภัยพิบัติ
๓. การเสริมสร้างความเชื่อมโยง โดยที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการดําเนินการตามแผนแม่
นการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน (Master
Master Plan on ASEAN Connectivity) ทั้งด้านกายภาพ กฎระเบียบ และระหว่างประชาชน รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศนอกอาเซียน และเห็นพ้องว่าควรระดมทุนสนับสนุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN
Infrastructure Fund-AIF) เพื่อใช้ดําเนินการตามแผนบทฯ โดยจําเป็นต้องหาแนวทางระดมทุนต่างๆ จากประเทศนอกภูมิภาค
และภาคเอกชน
๔. ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดั
ร บภูมิภาค (Regional
Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)
โดยที่ประชุมยินดีกับการประกาศเริ่มเจรจา RCEP ซึงไทยสนั
ง่ ไทยสนับสนุนให้มีการเจรจารอบแรกในช่วงต้นปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
๕. ยาเสพติด โดยที่ประชุมได้เน้นย้ําเป้าหมายอาเซียนปลอดยาเสพติดปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๘ ซึ่งไทยได้เสนอให้มีความร่วมมือ
ข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานด้านยาเสพติดเพื่อส่งเสริมการสร้างอาเซียนปลอดยาเสพติด
๖. การค้ามนุษย์ โดยไทยได้
ดยไทยได้ผลักดันการเร่งรัดการพิจารณาอนุสัญญาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน
รวมทั้งผลักดันการจัดทําแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้เพื่อปูทางไปสู่การจัดทําอนุสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
๗. การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยที่ประชุมได้ให้ความสําคัญต่อประเด็นการบริหารจั
า ดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะ
การสร้างศักยภาพแก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Humanitarian
Assistance and Coordination Centre : AHA Centre) ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยไทยได้แสดงความพร้
สดงควา อม
ในการเป็นสถานที่เก็บสํารองข้าวในการบรรเทาภัยพิบัติ และแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ
ภายใต้กรอบ ASEAN Regional Forum : ARF หรือ ARF DiREx ร่วมกับเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
๘. การลดช่องว่างด้านการพัฒนา โดยที่ประชุมเห็
เห็นพ้องที่จะเร่งรัดการดําเนินการด้านการลดช่องว่างด้านการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการระดมทุนจากประเทศนอกภูมิภาคและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภายในภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการขอรั
ะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติในปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบ
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ
แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
การการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
๑. อนุมัติในหลักการการขยายระยะเวลาการขอรั
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโห กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับเบิกจ่ายในการเตรียมการและการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief ExerciseDiREx) ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum : ARF) ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการและกิจกรรม รวมทั้งแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่ อ เสนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณตามความจํา เป็ น และเหมาะสมในโอกาสแรกต่ อ ไป ตามความเห็ น
ของสํา นั ก งบประมาณ

๖๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการลงนามร่าง Memorandum of Association เพื่อจัดตั้งสํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อร่าง Memorandum of Association เพื่อจัดตั้งสํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC (Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral
Sectoral Technical and Economic Cooperation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื
เพื่อจัดตั้งสํานักเลขาธิการ BIMSTEC
ขึ้นที่กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดย
๑.๑.๑ สํานักเลขาธิการมีบทบาทในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ และอํานวยการการประชุมต่างๆ ของ BIMSTEC ทั้งนี้ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน และติดต่อประสานงาน
๑.๑.๒ สํานักเลขาธิการ ประกอบด้วย เลขาธิการ ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าของสํานักเลขาธิการ ผู้อํานวยการ
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการและผู้อํานวยการ โดยยึดหลักการหมุนเวียน
ตามลําดับตัวอักษร และมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี
๑.๑.๓ เลขาธิก ารมีบทบาทและอํา นาจหน้า ที่ใ นการติด ต่อ ประสานงานโดยตรงกับประเทศสมาชิก
จัดการประชุม BIMSTEC จัดทํางบประมาณประจําปี อํานวยความสะดวก และติดตามความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ของ BIMSTEC
๑.๑.๔ สํานักเลขาธิการ เลขาธิการ ผู้อํานวยการ ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในบังกลาเทศ ตามที่คณะทูต
และผู้แทนทางการทูตได้รับ และตามที่ระบุในความตกลงของประเทศเจ้าภาพที่บังกลาเทศและสํานักเลขาธิการได้ข้อสรุปร่วมกัน
๑.๑.๕ งบประมาณประจําปีของสํานักเลขาธิการ ประเทศเจ้าภาพ (บับังกลาเทศ)
กลาเทศ จะจัดหาที่ดิน รวมทั้ง
สิงปลู
ง่ ปลูกสร้างที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นสํานักงาน รับผิดชอบการบํารุงรักษา การปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การตกแต่ง ติดตั้ง
และจัดหาสาธารณูปโภคขัขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในช่วงห้าปีแรก สําหรับประเทศสมาชิกจะสนับสนุนงบประมาณของสํานักเลขาธิการ
ตามสัดส่วนการให้เงินสมทบที่ตกลงกั
งกันเป็นครั้งคราวของภาคี โดยเลขาธิการจะเสนองบประมาณประจําปีให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
และที่ประชุมรัฐมนตรี BIMSTEC พิจารณา
๑.๑.๖ สํานักเลขาธิการจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมรัฐมนตรี BIMSTEC กําหนด
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่
การกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมลงนามในร่างเอกสารฯ
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ รายการเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สําหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๑๘
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิ
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ทรงไพศาล เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุ
ารประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๑๘ ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี (Joint
Joint Ministerial Statement : JMS) มีสาระสําคัญในการผลักดัน
การดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ
(Greater
Greater Mekong Subregion : GMS) ฉบับใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทํากรอบการลงทุน
ระดับภูมิภาคที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมิ
และประเมินผลการดําเนินงานรายสาขาและรายประเทศแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการจัดทํา
แผนงานโครงการลงทุน GMS และการนํากรอบการลงทุนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๒ เห็นชอบผลการดําเนินงานสําคัญของสาขาความร่วมมือภายใต้แผนงาน GMS ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการสาขาการพั
รพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจ
สําหรับการดําเนินงานร่วมกันเพื่อลดจํานวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีการเคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕-๒๕๕๗
การขยายระยะเวลาการดําเนินงานของแผนงานสนับสนุนด้านการเกษตร
นการเกษต ระยะที่ ๒ ให้สิ้นสุดในปี พ.ศ.
พ ๒๕๖๓ แนวคิดการจัดตั้ง
สมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้ําโขงให้เป็นองค์กรที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในระยะเริ่มแรก และบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๑.๓ รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํากรอบการลงทุนของอนุภูมิภาคที่ได้จัดทําการประเมินผลการพัฒนา
รายสาขา และผลการประเมินรายประเทศแล้วเสร็จ โดยมีหลักการสําคัญคือ การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบระเบียงเศรษฐกิจควรสอดคล้อง
และสนับสนุนความต้องการในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Demand-driven) การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กับการค้า รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาของประเทศสมาชิกกับโครงการในระดับภูมิภาค การใช้แนวทางการพัฒนา
หลากหลายสาขา การกําหนดสาขาการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีลําดับความสําคัญสูง และการจัดลําดับความสําคัญเชิ
เ งพื้นที่ในการพัฒนา
ตามหลักการพิจารณาที่เหมาะสม
๑.๔ รับทราบผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกับภาคีการพัฒนา อาทิ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งออสเตรเลีย (Australian
Australian Agency for International Development : AusAID) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan
Japan International Cooperation Agency : JICA) ความริเริ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง (Lower
Lower Mekong Initiative : LMI)
คณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ําโขง (Mekong
Mekong River Commission : MRC) เป็นต้น
๒. เห็นชอบข้อเสนอแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนแผนงาน GMS ได้แก่ การเร่งรัดกระบวนการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ํ โขงให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ การเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการจัดทําบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสมาคมการรถไฟ
ของประเทศลุ
ทศลุ่มแม่น้ําโขง และการดําเนินงาน ๙ สาขาความร่วมมือและการพัฒ นาเมือ ง (คมนาคม
คมนาคม โทรคมนาคม พลัง งาน
การอํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตร และสิ่งแวดล้อม)
ม เพื่อคัดเลือกแผนงาน
โครงการที่มีศักยภาพในส่วนของไทย และเสนอให้ธนาคารพัฒนาเอเชี
นา ย (Asian
Asian Development Bank : ADB) รวบรวมเป็นแผนงาน
โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ โดยประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเยื
ยงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
นาการเศรษฐ จและสังคมแห่งชาติ
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลในประเด็นต่างๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทําขึ้นเพื่อให้การหารือของผู้นําทั้งสองประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี้

๖๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑. ฝ่ายเมียนมาร์ ขอให้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งที่อยู่ อาศัยแห่ งใหม่สําหรับประชาชนเมียนมาร์ออกจากพื้นที่
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งในเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการผ่านคณะอนุ
นค
กรรมการร่วมสาขาการพัฒนาชุมชน
๒. ฝ่ายเมียนมาร์ย้ําความจําเป็นที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อป่าไม้ แม่น้ํา และทะเลในบริเวณโดยรอบ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมจะนําบทเรียนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้ามาช่วย
จัดทําแผนบริหารจัดการด้
ดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนจัดการความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการผ่าน
คณะอนุกรรมการร่วมสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ
๓. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการจัดตั้งกลไกระดมเงินทุนและพิจารณาเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศที่สาม
เข้าร่วมลงทุนด้วย เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีกรอบความร่วมมือในระดับภาครัฐสามประเทศ (ไทย เมียนมาร์ และญี่ปุ่น)
เพื่อระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose
Vehicle : SPV) รวมทั้งขอความชั
งขอความชัดเจนเรื่องพื้นที่โครงการและขอรับข้อมูลสําหรับการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการทวาย
เช่น ราคาที่ดิน และโครงการที่จะดําเนินการร่วมกับชุมชน เป็นต้น เพื่อคํานวณกรอบเงินทุนสําหรับการจัดตั้ง SPV ต่อไป หน่วยงาน
รับผิดชอบ กระทรวงการคลังติดตามข้อมูลและเร่งรั
งรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมสาขาการเงิน
๔. ฝ่ายเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และระบบไฟฟ้า ซึ่งยัง
ไม่เพี ยงพอ โดยระยะยาวหากจําเป็นต้ องใช้ เชื้อเพลิงถ่ านหินจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กั บประชาชนในพื้นที่ หน่ วยงาน
ยงา
รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง
และกระทรวงพลังงานดําเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขาพลังงาน
๕. ฝ่ายเมียนมาร์เสนอให้พัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ ซึง่ ฝ่ายไทยรับไว้พิจารณา ๔
แห่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์-ด่านพญาตองซู ด่านบ้านพุน้ําร้อน-ด่
น านทิกี ด่านสิงขร-ด่ด่านมอต่อง และเส้นทางกอกะเร็ก-เมาะละแหม่ง
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง
กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย)
ประเทศไทย และหน่วยงาน
ที่เกี
เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุดผ่านแดนและเส้นทางคมนาคมขนส่งทางตามข้อเสนอของฝ่ายเมียนมาร์ และกระทรวง
การต่างประเทศติดตามความก้าวหน้าการยกระดับจุดผ่านแดน
๖. ฝ่ายไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อตกลงเพื่อพัฒนาโครงการ (Framework Agreement)
ฉบับใหม่ รวมถึง Sectorial Agreement และปรับปรุงสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ (Joint Coordinating Committee : JCC) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา
๗. ฝ่ายไทยขอให้เมียนมาร์แจ้งข้
งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การลงทุนที่คาดว่าจะได้รับภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฉบับใหม่ของเมียนมาร์ (SEZ Law) ให้แก่นักลงทุน พร้อมทั้งเร่งรัดกระบวนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการลงทุน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์แจ้งให้ทราบว่าได้ทําการยกร่
การยกร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างนําเสนอรัฐสภา
และคณะรั ฐมนตรีเพื่ อพิ จารณาให้ความเห็นชอบคาดว่ าจะประกาศใช้ ได้ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ หน่วยงานรับผิ ดชอบ
กระทรวงการคลังติดตามความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาร์ผ่านคณะอนุกรรมการร่วมสาขากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๘. การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เมืองทวายและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเนปิดอว์ ฝ่ายไทยเสนอขอจัดตั้งสถาน
กงสุลใหญ่เมื
เมืองทวายเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาคธุรกิจและผู้เยี่ยมเยือนในอนาคต รวมทั้งขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงเนปิดอว์ และขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาร์ในการสนั
นการสนับสนุนการจัดหาที่ดิน ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์รับจะพิจารณาทั้งสองเรื่องและแจ้ง
ให้ทราบว่าได้กําหนดพื้นที่สําหรับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เนปิดอว์ไว้แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ
๙. ฝ่ายไทยวางเป้าหมายการดําเนินงานว่าคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถจั
จะสามารถจัดทํารายละเอียดทั้งหมดได้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสนอให้คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ (Joint
Joint High-level
High
Committee : JHC)
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในข้อตกลง Framework Agreement ฉบับใหม่ และ Sectorial Agreement ทั้งหมดภายใน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และจะเริ่มระดมทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามที่ผู้นําทั้งสองประเทศ
กําหนด หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ (Joint
Joint Coordinating Committee : JCC)
ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมฯ ทุกสาขา
๑๐. ฝ่ายไทยแจ้งว่าในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จะสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังมีแรงงานเมียนมาร์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน
เพื่อเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายคงค้างอยู่เป็นจํานวนมาก จึงผ่อนผันไปอีก ๓ เดือน และขอให้ฝ่าย
เมียนมาร์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานเหล่
นสถานะแรงงานเหล่านี้ด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมมี ติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็น ชอบการทบทวนมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (เรื่อ ง การจัด ตั้ง สํา นัก งาน
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
งประเทศ โดยให้เพิ่มเติมข้อความว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ยกเว้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๘ (เรื
เรื่อง การยกเลิกเอกสิทธิทางภาษีอากรสําหรับคนไทยในองค์การหรือสถาบัน
ระหว่างประเทศ)
๑.๒ อนุมัติการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่คนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International
national Monetary Fund : IMF) ในประเทศไทย
๒. ให้ถือเป็นการกําหนดข้อผูกพันเฉพาะสําหรับสํานักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยเท่านั้น ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าํ
และเป็นแนวปฏิฏิบัติเดียวกันกับกรณีสํานักงานในประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติและสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ
รวมทั้งกรณีที่กระทรวงการคลังเสนอนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการตามข้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้น
โดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ํานอกชายฝั่งโซมาเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๐๗๗ (ค.ศ. ๒๐๑๒)
เกี่ยวกับการปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้าํ นอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยขยายเวลา
การดํา เนินมาตรการออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการปฏิบัติต ามพันธกรณีที่ไ ทยมีต่อ สหประชาชาติ
โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย
กฎหมายภายในของไ
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงคมนาคม
กรมประมง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
และปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติและแจ้งผล
การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป

๖๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุยุโรป ครั้งที่ ๙
คณะรั
ณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๙ (The 9th Asia-Europe
Europe Meeting : ASEM 9)
ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว (สปป.ลาว) ของกระทรวง
การต่างประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการเยือนที่กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทําต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ การเชิญนายโดนัลด์ ทุสค์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
การสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยและโปแลนด์
าคเอกชนไทยและโปแลนด์มีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกันมากขึ้น โดยการจัดตั้งกลไกเพื่อหารือ
และการเชิญชวนให้โปแลนด์นําเข้าข้าวจากไทย การเร่งรัดการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลลับ และการซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากโปแลนด์ การขอยกเว้นการตรวจลงตราเขตเชงเก้นสําหรับผู้ถือหนังสื
งสือเดินทางธรรมดาของไทย การแลกเสียง
ระหว่างการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ.
ค . ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย กับการ
สมัครวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ของโปแลนด์ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-โปแลนด์
ไทย
๒. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้แก่ การจัดตั้ง Joint-Committee ไทย-นอร์
นอร์เวย์ การขอยกเว้นการตรวจลงตราเขตเชงเก้น
และร่วมมือกับนอร์เวย์ในลักษณะไตรภาคีเพื่อให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์
๓. สาธารณรัฐอิตาลี ได้แก่ การเยือนอิตาลีของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีอิตาลี การจัดทําบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทยกับอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งตัวนาย Vito Roberto
Palazzolo เป็นผู้ร้ายข้ามแดน การดําเนินคดีกรณีการเสียชีวิตของนาย Fabio Polenghi ช่างภาพอิสระ
๔. มองโกเลีย ได้แก่ การเยือนมองโกเลีย อย่างเป็นทางการของนายกรั
ทางการของนายกรัฐมนตรีตามคํา เชิญของประธานาธิบ ดี
มองโกเลีย การเป็นเจ้าภาพการประชุม Community of Democracies ที่กรุงอูลานบาตอร์ ของมองโกเลีย ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
การลงทุนในสาขาเหมืองแร่และสาขาอื่นในมองโกเลีย การสนับสนุนมองโกเลียในการสมัครเป็นสมาชิกกรอบการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East
East Asia Summit : EAS) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย (Asia
Asia Pacific Economic Cooperation : APEC)
และการเปิดบริการบินตรง กรุงเทพฯ--กรุงอูลานบาตอร์
๕. ญี่ปุ่น ได้แก่ การยกเลิกมาตรการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ไก่สด แช่แข็ง และไก่แช่เย็นจากไทย การเปิ
การเ ดเสรีสินค้าเกษตร
เพิ่มเติมภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี
ไทย ่ปุ่น (JTEPA) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง
ไทยกับญี่ปุ่น เช่น ระบบราง ระบบ ICT การเชิญญี่ปุ่นร่วมมือในโครงการพัฒนาพื้นที่ทวาย การจัดกิจกรรมฉลอง ๔๐ ปี
ความสัมพันธ์กรอบอาเซียน-ญี
ญี่ปุ่น รวมถึงการจัดประชุมผู้นําอาเซียน-ญี
น ญี่ปุ่นสมัยพิเศษในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และการสนับสนุน
กรุงโตเกียวในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคปี พ.ศ.
พ ๒๕๖๓
๖. สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานซึ่งเป็น
ความเชี่ยวชาญของฟินแลนด์ และการเชิญนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์เยือนไทย
๗. สาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้แก่ การเยือนบัลแกเรียของนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของประธานาธิบดีบัลแกเรีย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการขอเสียงสนับสนุนจากบัลแกเรียในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิ
ส กไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ.
ค ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย
๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้แก่ การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาเอสโตเนียเพื่อการท่องเที่ยว
พํานักได้ ๓๐ วัน การยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย
ทางธรรมดาของไทย การเชิญนายกรัฐมนตรี
เอสโตเนียเยือนไทย และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT)
๙. สปป.ลาว
ลาว ได้แก่ การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน โดยการจัดประชุม JBC ครั้งที่ ๙ ปัญหายาเสพติด การชี้แจง
ทําความเข้าใจกับประเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการไซยะบุ
โครงการไซยะบุรี ความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพ ๔ ข้อเสนอโครงการสะพาน
มิตรภาพ ๕ และสะพานสําหรับทางรถไฟหนองคาย-เวี
ทางรถไฟหนองคาย เวียงจันทน์ และการหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบรถไฟความเร็วสูง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑๐. สาธารณรัฐฮังการี ได้แก่ การเยือนฮังการีของนายกรัฐมนตรี ความร่วมมือด้านการเงินการคลังร่วมกัน การเลื่อน
การเยือนฮังการีของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุม Joint Economic Commission (JEC)
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ความร่วมมือระหว่าง VITUKI Academy ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ํากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ข้องของไทย และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ฮั
ทย งการี ครั้งที่ ๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ยโบราณคดี แ ละวิ จิ ต รศิ ล ป์ ข ององค์ ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือศูนย์ซีมีโอ สปาฟา (SEAMEO
SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts
Ar : SPAFA)
๑.๑ ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ได้มีการดําเนินโครงการตั้งแต่แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณศูนย์สปาฟา
๒๕๓๐/๒๕๓๑-๒๕๓๔/๒๕๓๕) ถึงระยะที่ ๕ (ปีงบประมาณศูนย์สปาฟา ๒๕๕๐/๒๕๕๑-๒๕๕๔
๒๕๕๔/๒๕๕๕) ประกอบด้วยโครงการ
รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ โครงการ แบ่งออกเป็นด้านโบราณคดี จํานวน
น ๑๑๑ โครงการ ด้านทัศนศิลป์ จํานวน ๒๒ โครงการ ด้านศิลปะการแสดง
จํานวน ๒๓ โครงการ และด้านอื่นๆ จํานวน ๓๗ โครงการ ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยกิจกรรม
เน้นการสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการพัฒนาเพื่อปลูกฝังความตระหนั
ความตระหนักและชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรม
ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ สําหรับกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการวางรากฐานของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่เห็นได้ชัด
คือ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การปลู กฝังและสร้างจิต สํานึกแก่ประชาชน
นักเรียน เยาวชน
าวชน ในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน และการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
๑.๒ จากการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ภายใต้แผน ๕ ปี ระยะที่ ๑-๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๕)
มีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ควรมี
ควรมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ หรือดําเนินงาน เพื่อช่วยในการจัดฝึกอบรม
และลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่อบรม อีกทั้งจะทําให้เพิ่มจํานวนผู้เข้ารับการอบรมได้มากขึ้น นอกจากนี้
ควรใช้สื่อการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการบริหารจัดการการดําเนินงานให้
ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. วงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๕ ปี ระยะที่ ๖ (ปีงบประมาณศูนย์สปาฟา
๒๕๕๕/๒๕๕๖-๒๕๕๙/๒๕๖๐) จํานวน ๙๐,๘๑๙,๖๐๐ บาท ตามกรอบงบประมาณของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การนํนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุคุ้มครองมรดกโลก นําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ต่อศูนย์มรดกโลก
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งเห็นชอบเอกสารนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้( อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธานกรรมการแห่งชาติว่วา่ ด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดําเนินการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
จากเดิม "Kaeng
Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC" เป็น "Thailand
Thailand Western Forest Complex" ก่อนนําเสนอไปยังศูนย์มรดกโลก
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมทั้งพื้นที่กลุ่มป่าอื่นๆ ของไทยทุกแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ไว้แล้ว เช่น มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
เขาใหญ่ เป็นต้น มีกฎเกณฑ์การกํากับ

๖๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ดูแลและการบริหารจัดการพื้นที่โดยมีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นเจ้าภาพรับไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรั
วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงาน ก.พ.
ก
และสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น เพื่อทําหน้าที่กําหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๗.๔

กระชับความร่วมมือและความเป็
อและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ
สาธารณรั
รณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและ
ทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน (Memorandum
Memorandum of Understanding
between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Petroleum and Mineral
Resources of Democratic Republic of Timor-Leste
Timor Leste on Joint Cooperation in Energy Development) ซึ่งมีสาระสําคัญ
โดยสรุป คือ
๑.๑ ขอบเขตของความร่วมมือด้านพลังงานลักษณะกว้าง ๆ ได้แก่
๑.๑.๑ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการดําเนินการ
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ การร่วมกั
มกันจัดเตรียมการศึกษาร่วมและโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
๑.๑.๓ การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้เชี่ยวชาญ และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารในด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทน้ํามันแห่งชาติของคู่ภาคี
๑.๑.๕ การเข้าร่วมสัมมนา จัดการประชุมและการจัดนิทรรศการร่วมกัน
๑.๑.๖ การให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและนํานโยบาย การประชุม และการจัดนิทรรศการร่วมกัน
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและประยุกต์นํานโยบาย กฎหมายและกฎระเบี
กฎหมายและกฎระเบียบไปใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมของแต่ละฝ่าย
๑.๒ การกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อทําหน้าที่ประสานงาน และดําเนินการตามกิจกรรม แผนงาน
และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ
๑.๓ บันทึ
นทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม และจะขยายเวลา
ออกไปโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งอีก ๓ ปี หากไม่มีการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู
อผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรั
นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ของนายโยเวรี คากูทา มูเซเวนี
(Yoweri Kaguta Museveni) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และให้หน่วยงานต่าง ๆ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการเยือนที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
ดังนี้
๑. นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดียูกันดาจะพิจารณาการแลกเปลี่ยนการเยือนในโอกาสต่อไป โดยนายกรัฐมนตรี
จะนําคณะนักธุรกิจไทยไปร่วมกิจกรรม Business Matching ระหว่างการเดินทางไปเยือนยูกันดาอย่างเป็นทางการ สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ให้กระทรวงการต่
รวงการต่างประเทศพิจารณาหาช่องทางที่เหมาะสมในการเดินทางไปเยือนยูกันดา
๒. ยูกันดายืนยันการสนับสนุนการสมัครของไทยในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(United
United Nations Security Council : UNSC) สําหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ สถานะล่าสุด ยูกันดาแลกเสี
นดาแลกเสียงกับไทย โดยไทยสนับสนุน
ยูกันดาในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC วาระปี ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๐ แล้ว และยูกันดาสนับสนุนไทยตําแหน่งเดียวกันสําหรับ
วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘
๓. ยูกันดาเห็นว่าประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องภายในของไทย จึงเห็นควรให้ไทยบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และรับที่จะแจ้งที่ประชุมองค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organisation
Organisation of the Islamic Conference : OIC)
ว่า ไม่ควรยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม OIC สิ่งที่ต้องดําเนินการ ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา) ติดตามท่าทีของยูกันดาในการประชุม OIC
๔. นายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดียูกันดา เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเพิ่มพูนการค้า
ระหว่างกัน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในยูกันดาในสาขาการแปรรูปสินค้าเกษตร การก่อสร้าง พลังงาน และการท่องเที่ยว
และส่
ะส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยูกันดา สิ่งที่ต้องดําเนินการ ให้กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ให้ภาคเอกชนไทยดําเนินธุรกิจในยูกันดา
๕. นายกรัฐมนตรีและประธานาธิ
ะประธานาธิบดียูกันดาเห็นพ้องให้มีความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (สํสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
งประเทศ พิจารณาความเหมาะสมในการให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับยูกันดาในสาขาที่ไทยมีความชํานาญ และสามารถก่อให้
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ฝ่ายไทย อาทิ เกษตรกรรม
สาธารณสุข และการท่องเที่ยว
๖. ภริยาประธานาธิบดียูกันดาชื่นชมและสนใจแนวทางการพัฒนาสตรีและเด็กของไทย โดยส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้ส ตรีผ่า นโครงการหนึ่ง ตํา บลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ และกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี สิ่งที่ต้องดํา เนิ
เนิน การ ให้ก ระทรวงมหาดไทย
(กรมการพัฒนาชุมชน) พิจารณาศึกษาแนวทางถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสตรีผ่านโครงการดังกล่าว
๗. นายกรัฐมนตรีเสนอให้ไทยและยูกันดากลับมาเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย-ยู
อากาศไทย กันดา
ซึ่งประธานาธิบดียูกันดารับพิจารณาการเจรจาจั
ารณาการเจรจาจัดทําร่างความตกลงดังกล่าวภายในสามเดือน สิ่งที่ต้องดําเนินการ ให้กระทรวงคมนาคม
(กรมการบินพลเรือน) พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินการเจรจาจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย-ยู
อากาศไทย กันดา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนสหราชอาณาจั
ราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ของกระทรวงการต่างประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการเยือน
ทีกระทรวงการต่
ก่ ระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๗๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑. การเชิญนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเยือนไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญให้นายเดวิด
คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดินทางเยือนไทย ทั้งด้วยวาจา (ระหว่างการหารืรือทวิภาคี) และในหนังสือขอบคุณ
หลังเสร็จสิ้นการเยือนแล้ว ซึ่งสหราชอาจักรตอบรับ
๒. การจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจั
ทย
กร ครั้งที่ ๑ โดยนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมในการจัดตั้งกลไกการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจั
ทย
กร (Thailand
Thailand-United Kingdom Strategic
Dialogue) เป็นกลไกหารือประจําปีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศ
๓. การค้า และการลงทุน โดยไทยขอให้ส หราชอาณาจัก รสนับ สนุน บริษัท ไทยที่เ ข้า ไปลงทุน /ดํา เนิน ธุร กิจ
ในสหราชอาณาจักร และต้องการผลั
องการผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณการลงทุนของบริษัทสหราชอาณาจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะ
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ในโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และการป้องกันอุทกภัย รวมทั้งขอให้สหราชอาณาจักรสนับสนุนการขยายโควตาการนําเข้าไก่สดแช่แข็งของไทย
เข้าสหภาพยุโรป สําหรับสหราชอาณาจักรย้ําความสําคัญของการเร่งรัดการจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุ
ทย
โรป เพื่อเพิ่มมูลค่า
การค้าการลงทุนระหว่างกัน
๔. การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ โดยสหราชอาณาจักร
เสนอที่ จ ะแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ข องสหราชอาณาจั ก รในกรณี ไ อร์ แ ลนด์ เ หนื อ เพื่ อ เป็ น กรณี ศึ ก ษาที่ อ าจจะเป็ น ประโยชน์
ต่อกระบวนการปรองดองแห่งชาติของไทย
๕. ความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง โดยสหราชอาณาจักรแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้าน
กลาโหม และความมั่นคงกับหน่วยงานด้า นความมั่น คงของไทย โดยเฉพาะในด้า นการต่อ ต้า นการก่อ การร้า ย การป้อ งกัน
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
๖. การศึกษา โดยฝ่ายไทยประสงค์จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากฝ่ายสหราชอาณาจักร
ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้
ยมความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ.
ค ๒๐๑๕
๗. มาตรการตรวจคนเข้า เมืองที่เข้ม งวดของสหราชอาณาจักร โดยฝ่ายไทยขอให้สหราชอาณาจักรพิจ ารณา
ผ่อนปรนข้อกําหนดที่เข้มงวดในการขอรับ ตรวจตราสํา หรับ พ่อ ครัว /แม่
แม่ค รัว ไทยที่ป ระสงค์จ ะไปทํา งานที่ส หราชอาณาจัก ร
แต่ฝ่ายสหราชอาณาจั
อาณาจักรย้ําถึงความจําเป็นในการคงกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
๘. พลังงานทางเลือก โดยไทยสนใจที่จะขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเรื่องพลังงานทดแทนจาก
สหราชอาณจักร
๙. อุตสาหกรรมอาหาร โดยไทยสนใจขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และนวั
ละนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมอาหาร
และการแปรรูปสินค้าเกษตรซึ่งภาคเอกชนสหราชอาณาจักรมีความเชี่ยวชาญ
๑๐. การท่องเที่ยว โดยสหราชอาณาจักรแสดงความห่วงกังวลเรื่องปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว อาชญากรรม
และมาตรฐานความปลอดภัย บนท้อ งถนนในไทย พร้อ มทั้งข้อเสนอแนะของภาคเอกชนสหราชอาณาจั
เสนอแ นะของภาคเอกชนสหราชอาณาจัก ร อาทิ การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเดิม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนระดับโลก
ให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์กรองปรีซ์ (Grand Prix) การจัดเตรียมบริการรองรับเที่ยวบินพิเศษ (chartered
flight) การเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ (niche market) และความไม่สอดคล้องของการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางอากาศ (๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ตามลําดับ) เป็นต้น
๑๑. เมีย นมาร์ โดยไทยขอให้ สหราชอาณาจั ก รสนั บสนุ นพั ฒนาการในเมี
ฒ นาการในเมีย นมาร์ ให้ มีป ฏิ สัม พั นธ์ อ ย่า งสมดุ ล
โดยเฉพาะการผลักดันให้สภาพยุโรปยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรโดยสมบูรณ์ และขอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือพัฒนาเมียนมาร์
กับไทยในลักษณะไตรภาคี

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑๒. บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยไทยขอรับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรต่อการสมัครของไทย
รขอ
ในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ.
ค ๒๐๑๗-๒๐๑๘
๒๐๑๘ และการสมัครเป็นสมาชิก
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกครั้งในวาระปี ค.ศ.
ค ๒๐๑๕-๒๐๑๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรั
ทางก
ฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ภายหลัง
การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํากรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia
Asia Cooperation Dialogue : ACD) และให้หน่วยงานต่าง ๆ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการเยื
องตามผลการเยือนที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
ดังนี้
๑. ความสัมพันธ์ในภาพรวม ผลการหารือ
๑.๑ นายกรัฐมนตรีย้ําความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในตลาดทุน ความมั่นคงทางอาหาร
าร พลังงาน การบริการทางสุขภาพ การท่องเที่ยวและอัญมณี หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํ
งานคณะ
ากับหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
๑.๒ ไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint
Joint Committee : JC) ไทย-คูเวต ครั้งที่ ๒
ที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ
๒. ด้านการค้า ผลการหารือ การพบปะระหว่างภาคเอกชนไทยกั
างภาคเอกชนไทยกับคูเวตประสบผลสําเร็จ และส่งผลให้มีการสร้าง
เครือข่ายและการเจรจาธุรกิจรายสาขาต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓. การก่อสร้าง ผลการหารือ ไทยขอให้ฝ่ายคูเวตพิจารณาสนับสนุนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมการประมูลในโครงการ
ในโครง
เพื่อการพัฒ นาแห่งชาติคูเ วต หน่วยงานรั บผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิช ย์ กระทรวงอุต สาหกรรม สํานั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๔. ด้านสาธารณสุขและการท่อ งเที่ย วเชิง สุข ภาพ ผลการหารือ ทั้งสองฝ่
ง สองฝ่า ยเห็น พ้อ งที่จ ะขยายความร่ว มมือ
ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-คูคูเวต หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. ด้ า นตลาดเงิ น ทุ น ผลการหารื อ คู เ วตพร้ อ มที่ จ ะพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ไทยในโครงการพั ฒ นาแห่ ง ชาติ แ ละ
สาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านกองทุน Kuwait Fund for Arab Economic Development รวมทั้งการลงทุนในตลาดเงินทุนไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
๖. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามความตกลงที่ลงนามไปแล้ว และที่กําลังดําเนินการ ได้แก่ ความตกลงว่า
ด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนระหว่างไทยและคูเวต และความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับคูเวต
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๗๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง หนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า และลงนามหนั ง สื อ แสดงเจตจํ า นงเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาระหว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Declaration
Declaration d’Intention
d
dans le
Domain
omain de la Cooperation Educative entre le Ministre Francais des Affaires Etrangeres et Le Ministre Thailandais
de l’Education) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกั
างไทยกับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
หนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิ
กษาธิการหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ
๒. ให้กระทรวงศึ
วงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับระยะของโครงการ
ซึ่งหากเป็นโครงการสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวรรคแรกของ Program description อาจพิจารณาเพิ่ม “2013” หลัง “between
June and September” และระบุจํานวนโควตาของอาสาสมัครในแต่ละปีเพื
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
รวมทั้งปรับแก้ชื่อคู่ภาคีในชื่อร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาของร่างคําประกาศฯ และในช่องการลงนาม
โดยชื่อคู่ภาคีของฝ่ายไทยอาจพิจารณาใช้ “The
The Ministry of Education of the Kingdom of Thailand”
Thailand เพื่อให้สอดคล้องกับ
ชื่อทางการของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ เห็นควรปรับแก้ถ้อยคําบางแห่งในร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาไทย อาทิ
ชื่อกระทรวงศึกษาธิการในชื่อร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ เนื้อหา และช่องการลงนาม ให้มีความสอดคล้องกัน เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๓

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๘. นโยบายการบริหารกิ
าร จการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป ประจําปี พ..ศ. ๒๕๕๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้
องคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
ป
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริต
ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และด้านบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอ
นอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ดังนี้
๑. ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป
๑.๑ ด้านการปราบปรามการทุจริต มีเรื่องค้างดําเนินการสะสม จํานวน ๖,๗๗๓
๖
เรื่อง รับเรื่องเข้ามาใหม่
จํานวน ๓,๐๖๗ เรื่อง รวมรับดําเนินการ จํานวน ๙,๘๔๐ เรื่อง ดําเนินการเสร็จ จํานวน ๑,๔๕๘ เรื่อง ประกอบด้วย ชี้มูลความผิด
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๙๗ เรื่อง ให้ข้อกล่าวหาตกไป จํานวน ๑,๐๓๓ เรื่อง ไม่รับหรือไม่ยกขึ้นพิจารณา จํานวน ๒๐๐ เรื่อง
และส่
ะส่งให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ จํานวน ๑๒๘ เรื่อง คงเหลืออยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๘,๓๘๒
๓๘๒ เรื่อง
๑.๒ ด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ การดําเนินการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต จํา นวน ๒๑ โครงการ การดํา เนิน งานด้า นจริย ธรรม
และคุณธรรม จํานวน ๖ เรื่อง และการดําเนินการด้านมาตรการป้องกันการทุจริต จํานวน ๕ เรื่อง
๑.๓ ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพบเจ้าหน้าที่
ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนและหนี
นิ และหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ จํานวน ๑ ราย การติดตามผลเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป
เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิสนิ และหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดและจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จํานวน ๑ เรื่อง และการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองในราชกิจจานุเบกษา จํานวนทั้งสิ้น ๒๙๘ ราย ไม่พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติแต่อย่างใด
๑.๔ ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการตามคํารับรองการปฏิ
รอ
บั ติราชการของสํานักงาน ป.ป.ช. การจัดโครงสร้างและอัตรากําลั ง
สํานักงาน ป.ป.ช. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัยเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติและองค์กรต่างประเทศในการป้
งประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งในระดับทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและตอบสนอง
การดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป รวมทั้งการกําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรตามรั
ร ฐธรรมนูญ
เพือประโยชน์
อ่ ประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และบริหารงบประมาณ
๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป
๒.๑ การแก้ไขกฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.
ค ๒๐๐๓ ได้แก่
การแก้ไขเพิ่มเติมและตรากฎหมาย ๓ ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายอาญา
ลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทํา
ความผิด และพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ มีความจําเป็นที่รัฐบาลและรัฐสภา
๗๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

จะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและตรากฎหมายทั้งสามฉบับให้แล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดในอนุสัญญาฯ อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ควรมีการฝึกอบรมและปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีด้วยการส่งเสริ
งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยบรรจุไว้
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึ
ระทรวงศึกษาธิการที่ต้องจัดการศึกษารับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบั
งพระรา ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น การกําหนดหลักสูตรให้มีการบรรจุ
หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในเนื้อหาวิชาของการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา
กษา รวมถึงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาด้วย เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด (ก.ธ.จ.) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.
ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปลัดสํานักนายกรัฐนมตรีได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. โดยให้ ก.ธ.จ.
ก สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพั
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจัง หวัด รวมทั้งการแก้ไ ขปัญหาความเดือ ดร้อนจากการปฏิบัติง านของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้า ที่ของรัฐในจัง หวัด
(เรื่องร้องเรียน) ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีที่ ก.ธ.จ.
ก สอดส่องแล้วพบว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ..ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘
๒. การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพั
งแผนงาน
ฒนาจังหวัด เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจหรือบริหาร
จัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามแผนพั
แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน ๕๔ โครงการ
โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๕๙ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะ จํานวน
นว ๕๘ ข้อ ในจํานวนนี้
เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุดคือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) คือ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
๓. การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่
งแผนงาน
วนราชการในจังหวัด เจ้าหน้าที/่ หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจหรือบริหาร
จัดการโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๕ โครงการ/เรื
เรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไป
ดําเนินการ จํานวน ๕ ข้อ เป็นกรณีทีท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) คือ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จํานวน ๒ โครงการ/เรื
เรื่อง รองลงมาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓)
และ (๔) ประเภทละ ๑ โครงการ/เรื
เรื่อง เป็นเรื่องไม่ปฏิบัติภารกิจให้
จให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่สนองความต้องการ
ของประชาชน ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
๔. การสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที/่ หน่วยงานของรัฐในเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีเรื่องที่ประชาชนร้
ร
องเรียน
มายัง ก.ธ.จ. ผ่านหนังสือร้องเรียนเรื่องที่มีการร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ.
ก โดยตรง หรือเรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วพบเห็นในพื้นที่ จากการสอดส่อง
พบว่า เจ้าหน้าที/่ หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๒๗ เรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ รวม ๓๐ ข้อ ในจํานวนนี้เป็นกรณีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากที่สุด จํานวน ๑๙ ข้อ รองลงมาเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) คือ การปฏิบัติภารกิจ
ไม่ม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน ๖ ข้อ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๕. ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.
ก ในเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญ ได้แก่ การดําเนินการโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าร่วมประชุมของ ก.ธ.จ.
ก
กับหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมประจําเดือนของจังหวัด และอําเภอ การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. การสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.ธ.จ.
ก ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี [สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.)] ได้แก่ การจัดทํากรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
ก
ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การสรรหา แต่งตั้ง และการประกาศรั
และการป
บรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทําคําวินิจฉัยของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การลงคะแนน
เพื่อเลือกกันเองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.
พ ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดทําหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดําเนินการสรรหา ก.ธ.จ.
ก กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดดํารงตําแหน่ง
ครบวาระ และการจัดทํ
ดทําใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อมอบให้ ก.ธ.จ.
ก และที่ปรึกษา ก.ธ.จ.
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิ
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ
กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทําหน้าที่
ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหาร
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักทดสอบกลางไปเป็นของสถาบันทดสอบทางการศึ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของสํานักงาน
งา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
ารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รายได้ของครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๔๙,๙๑๕ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นประจําจากการทํางาน เช่น เงินเดือน/เงิ
น เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ ๘๓.๐
รองลงมาคือ รายได้จากการประกอบธุ
รประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๙.๔ รายได้ที่ได้รับเป็นครั้งคราว เช่น ค่าเบี้ยประชุม/ค่าล่วงเวลา/โบนัส
๗๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ร้อยละ ๒.๓ รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ร้อยละ ๑.๕ และรายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินปันผล และเงินช่วยเหลือจากบุคคลอื่น/รัฐ
ร้อยละ ๓.๘
๒. ค่าใช้จ่ายของครอบครัวข้
วข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ ๔๑,๐๘๑ บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ ๒๐.๖ รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง/การสื
ทาง
่อสาร ร้อยละ ๑๕.๑
ค่ายานพาหนะ/อุปกรณ์ ร้อยละ ๑๓.๕ ค่าเครื่องแต่งบ้าน/เครื
น ่องใช้เบ็ดเตล็ดฯ ร้อยละ ๙.๒ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล/เครื
คล ่องนุ่งห่มและรองเท้า
ร้อยละ ๘.๔ การศึกษา ร้อยละ ๗.๐ การบันเทิง/การอ่าน ร้อยละ ๕.๔ ยา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ ๓.๕ ค่าที่อยู่อาศัย
ร้อยละ ๒.๖ ค่าจ้างส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายสมทบ ร้อยละ ๑.๓ สําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซื้อสลากกินแบ่ง ฯลฯ ร้อยละ ๑๓.๔
๓. หนี้ สินของครอบครั วข้ าราชการทุ กประเภทและระดับตําแหน่ ง มี หนี้ สิ นร้ อยละ ๘๓.๒ มี จํ านวนหนี้สิ นเฉลี่ ย
๑,๑๑๑,๔๒๕ บาทต่อครอบครัวที่มีหนี้ และข้าราชการประเภททั
ราชการประเภททั่วไปมีสัดส่วนของครอบครัวที่เป็นหนี้สูงสุด ร้อยละ ๘๖.๓ รองลงมาคือ
ข้าราชการประเภทวิชาการและอํานวยการ ร้อยละ ๘๓.๔ และ ๖๕.๕ ส่วนข้าราชการประเภทบริหารมีสัดส่วนที่เป็นหนี้ต่ําสุด ร้อยละ ๓๑.๙
๔. วัตถุประสงค์ของการเป็นหนี้ของครอบครัวข้าราชการ เป็นหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยสูงที่สุดคือ ร้อยละ ๕๔.๗ รองลงมา
เป็นหนี้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ร้อยละ ๑๖.๕ เพื่อใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๑๕.๔ เพื่อการลงทุนในธุรกิจของครอบครัว
ร้อยละ ๕.๙ และหนี้เพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๖
๕. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และหนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการ ปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๑-๒๕๕๕
ครอบครัวข้าราชการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยรายได้และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๔๑,๑๓๙
๔๑
บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็น ๔๓,๖๕๐ บาท และ ๔๙,๙๑๕ บาท ในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามลําดับ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๓ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เล็กน้อย จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ คือจาก ๓๒,๔๑๑ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๔๑,๐๘๑ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สําหรับครอบครัวข้าราชการที่มีหนี้มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๘๔.๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๘๓.๒๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อพิจารณา
จํานวนหนี้สินพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๗๔๙,๗๗๑ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๑,๑๑๑,๔๒๕ บาท ในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ และพบว่า
หนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๑๘.๒ เท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๒๐.๐ เท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
และ ๒๒.๓ เท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในปี
ากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ และให้ส่วนราชการ
ให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผลการ
ดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนฯ
๑.๑ สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๑๗,๑๖๒
๑๖๒ ครั้ง โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมาคือ ช่องทางตู้ ปณ.
ปณ ๑๑๑๑/
ไปรษณีย/์ โทรสาร ช่องทางเว็บไซต์ (www.
www.1111.go.th) และช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ตามลําดับ ส่วนจํานวนเรื่องร้
ง องทุกข์
จําแนกตามประเภท ประชาชนร้องทุกข์ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๗๙,๗๒๒ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์
มากที่สุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดตั้งปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
และการอํานวยความสะดวกในการให้
วามสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง/กลิ
ง ่นเหม็น
ตามลําดับ
๑.๒ จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ มีเรื่องร้องทุกข์
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๔ เรื่อง โดยหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๓ ลําดับแรก
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รองลงมาคือ กระทรวงยุติธรรม และสํานักนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค รองลงมาคือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
๑.๓ จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
อปท และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๙,๘๔๔
๑๙
เรื่อง โดยเรียงลําดับจาก
อปท. และจังหวัดที่ได้รัรบั การประสานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๓ ลําดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี
และนนทบุรี ตามลําดับ
๒. รับทราบข้อมูลการร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการรับจํานําข้า ว
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรับจํานําข้าวในจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกข้าวมาก ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย และพิษณุโลก ตามลําดับ โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็น
มากที่สุด ได้แก่ ขอให้เร่งจ่ายเงินรับจํานําข้าว รองลงมาคือ ขอให้ตรวจสอบโรงสี
รวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ กับขอให้ส่งออกใบประทวน
ให้กับเกษตรกร ตามลําดับ และให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนําข้อมูลไปดําเนินการกําหนดนโยบาย แผนงาน
และบูรณาการการทํางานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของโครงการรับจํานําข้าวต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามั
อนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.
ก เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎ ก.พ.ฯ
ก มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจพิจารณาดําเนินการให้ข้าราชการพลเรื
ราชการ อนสามัญ
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ กรณีปรากฏว่า
มีวันลาป่วยรวมกัน ๑ ปีงบประมาณ เกิน ๑๒๐ วันทําการ หรือมีวันลาป่วยรวมกันเกิน ๖๐ วันทําการในแต่ละปีงบประมาณ
ติดต่อกัน ๒ ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ และกรณีต้องเข้าบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต โดยมีเวลารวมกันเกิน ๑๒๐ วัน
๑.๒ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อนําผลการตรวจและ
ความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิ
ะกอบการพิจารณา กรณีเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน หรือเห็นควรให้พักรักษาตัวต่อไปอีก แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วันทําการ และเมื่อครบกําหนดให้ผู้นั้น
ไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐอีกครั้งหนึ
หนึ่ง ถ้าผู้นั้นยังต้องรักษาตัวต่อไปอีกให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน
๑.๓ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งให้ส่งตัวผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้อื่นเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ
นอาการ กรณีที่สถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้นั้นต้องเข้ารับการบําบัดรักษา
เป็นเวลาเกิน ๑๒๐ วัน ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.. รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลารวมกัน
เกิน ๑๒๐ วัน ตามร่างข้อ ๓ (๒) มิได้มีการกําหนดระยะเวลาเข้ารับการบําบัดรักษาใน ๑ ปีงบประมาณ หรือในแต่ละปีงบประมาณ
ติดต่อกันเกิน ๒ ปี เช่นอย่างที่กําหนดไว้ในร่างข้อ ๓ (๑) จึงอาจจะเป็นปัญหาในการตีความภายหลังได้ และร่างข้อ ๔ ที่กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาส่งข้าราชการพลเรือนผู้ลาป่วยไปรั
วยไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ อาจเป็นการกระทําอันกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ที่ขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๒ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
พ ๒๕๕๑
มิได้มีบทบัญญัติใดให้อํานาจผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งตั
งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐได้
ไปพิจารณาดําเนินการ

๗๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็น
และเร่งด่วนที่จะต้องขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน แล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรือ่ ง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการแต่ง ตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง
บุญทรงไพศาล) เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิ
ยเศร จ) และคณะที่ ๕ (ฝ่ายสังคม)
เพิ่มเติม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๕ (สํสํานักงานผู้แทนการค้าไทย)
ไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติติการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ แ ก่
ข้าราชการผู้ไปช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย จํานวน ๘ ราย ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สําหรับเงินเลื่อน
เงินเดือนให้ปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่
ของส่วนราชการต้นสังกัด ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ดังนี้
๑. นางผ่องศรี วงษ์อ่ํา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ประธานผู้แทนการค้าไทย (นายโอฬาร ไชยประวัต)ิ
๒. นายนิรุท คงวิโรจน์
(ลูกจ้างประจํา) พนักงานบริการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ช่วยปฏิบัติ
ราชการให้แก่ประธานผู้แทนการค้าไทย (นายโอฬาร
นายโอฬาร ไชยประวัต)ิ
๓. นายอภิชาติ ธนานันท์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูง ๒ ส่วนวางแผนด้านนโยบายและขอความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ช่วยปฏิบัติ
ราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นายพิ
นายพิเชษฐ สถิรชวาล)
ชวาล
๔. นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ช่วยปฏิบัติ
ราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นางลิ
นางลินดา เชิดชัย)
๕. พันเอก
อก ธนาธิป สว่างแสง นายทหารปฏิบัติการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ช่วยปฏิบัติราชการ
ให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นายวรวีร์ มะกูด)ี
๖. ดาบตํารวจ บริบูรณ์ บัวผัน ผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน ๒ กองบังคับการตํารวจจราจร ช่วยปฏิบัติ
ราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย (นายวรวี
นายวรวีร์ มะกูด)ี
๗. นางปิยะวรรณ ศิริเดชขจร อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย
(นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์)
๘. นางสาวธันยพัต รินทา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักบริหารกลาง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ผู้แทนการค้าไทย(นายพฤฒิ
นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์)

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของระบบการประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของ
สํานักงาน คปภ. รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๕๔
คณะรัรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรค
จากการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํสํานักงาน คปภ.)
คปภ รอบ ๑๒ เดือน
ปี ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมธุ
วมธุรกิจประกันภัยไทยในปี ๒๕๕๔ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๒๕ โดยมีเบี้ยประกันภัย
รับตรง รวมทั้งสิ้น ๔๖๘,๖๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรงจากธุรกิจประกันชีวิต จํานวน ๓๒๘,๘๙๔ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๐๓ และเบี้ยประกันรับตรงจากธุรกิจประกันวินาศภัย จํานวน ๑๓๙,๗๙๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๗๗
ทั้งนี้ สํานักงาน คปภ. ได้ประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในปี ๒๕๕๕ ไว้ที่ร้อยละ ๑๓.๙๕ โดยมีเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงรวม ๕๓๔,๐๘๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ ๔.๖๗ และมีเบี้ยประกันภัย
ต่อประชากรเท่ากับ ๘,๒๑๓ บาท
๒. การดําเนินการตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
๒๕๕๗) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางหลัก
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาพรวมผ่านมาตรการหลัก ๔ มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ ๑ เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นและเข้
เข้าถึงระบบประกันภัย มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย มาตรการที่ ๓ พัฒนากฎหมาย
และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร และมาตรการที่ ๔ ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคจากการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ได้แก่
๒.๑ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประกันภัยเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย และขาดการตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็น และคุณประโยชน์ของการประกันภัย
๒.๒ การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมถึงความถี่และความรุ
ละควา นแรง
ของภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นปัญหาหลักของระบบประกันภัยไทย คือ บริษัทประกันภัยมีความแตกต่างกันมากด้านขนาด
ของแต่ละบริษัท ซึ่งบริษัทประกันภัยขนาดเล็กโดยเฉพาะประกันวินาศภัยจะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและ
ข้อจํากัดทางด้านเงินทุน
๒.๓ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประกันภัย
และเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย และความซับซ้อนของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงปัญหาความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากวิกฤติอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนเป็นเวลานาน
๒.๔ ธุรกิจประกันภัยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการพัฒนาระบบประกันภัย โดยเฉพาะการขาดฐานข้อมูล
ที่จําเป็นและมีความน่าเชื่อถือ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรือ่ ง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่
๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนื
ภาคเ อตอนล่าง ๑ (จัจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์) และแนวทางการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

๘๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๑ แนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (จัจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์) ควรมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด/กลุ
กลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้า (ข้าว พืชผัก ไม้ผล) พัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก และพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่
ทางคม
ง
และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ โดยใช้ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มในการเชื่อมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
ใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวั
ออก นตก
๑.๒ แนวทางการลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรั
รวจราชการของคณะรัฐมนตรี กําหนดแนวทางการตรวจราชการเพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณภายในกรอบงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท โดย
๑.๒.๑ เป็นโครงการที่เน้นการสร้างรายได้จากสินค้าภาคเกษตร ซึ่งเป็นฐานรายได้ของกลุ่มจังหวัด อาทิ
การแปรรูปสินค้าเกษตร การปรับปรุงคุ
งคุณภาพและมาตรฐานสินค้าโอท็อป เป็นต้น
๑.๒.๒ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการต่อยอดรายได้ท่องเที่ยวจากความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก
๑.๒.๓ เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่ขาดหายไป (Missing
Missing Link) หรือชํารุดทรุดโทรม
หรือที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่มีงบประมาณรองรับมาก่อน ซึ่งทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งภายใต้แผนการ
เชื่อมโยง (Connectivity) ของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวั
ตะวันตก ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งนําไปสู่การสร้างรายได้
ของจังหวัด
๑.๒.๔ กรณีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้ําท่วมและการพัฒ นาแหล่ง น้ํา เพื่อ การชลประทาน
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาความเหมาะสม
มเหมาะสม และพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและในระดับโครงการ
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยว่
วยว่า การพิจารณาคัดเลือกโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้ยึดหลักการ
ในการให้ความสําคัญกับโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถใช้งบประมาณปกติและเป็นโครงการที่ประชาชนในจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นโครงการต่อยอดจากยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้เร่งรัดและปรับ
กําหนดเวลาการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อที่คณะรัฐมนตรีจะมีเวลาพิจารณาโครงการดังกล่าวได้อย่างละเอียด
รอบคอบมากยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะรัฐมนตรี มี มติรั บทราบการดํ าเนิ นโครงการตามมติ คณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ ณ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี ตามที่สํ านั ก
งบประมาณเสนอ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร์
รวม ๖ ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ วงเงิน ๕,๖๕๓.๕๙ ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้วรวม ๒๒๓ โครงการ วงเงิน
๕,๓๖๓.๐๒ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ํา
พร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง (เชียงราย) ซึ่ง
ได้รบงบประมาณรายจ่
บั งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐
๐๐๐ ล้านบาท) แล้ว จึงไม่ขอรับจัดสรรฯ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพื่อดําเนินการโครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
๒.๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ
๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน
วน ๒๗ โครงการ วงเงิน ๕๑๗.๓๔ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖.๐๐
ล้านบาท
๒.๒ หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน ๒๐ โครงการ วงเงิน ๓๗๑.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๕
ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้วทั้ง ๒๐ โครงการ
รงการ วงเงิน ๓๖๙.๖๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๔๕ ของวงเงินที่ขอรับการจัดสรร
๒.๓ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑๔๕.๖๓ ล้านบาท
อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้ภายในเดื
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๐-๒๑
๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบผลการพิ
การพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
เสนอแผนงาน โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด
(จัจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๐-๒๑
มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการที
ชอบแผนงาน โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๓๓ โครงการ วงเงินรวม
๖๑๗.๗๐๗๓ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดส่งให้สํสาํ นักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
๑.๒ เห็นชอบในหลัก การของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
เสนอแผนงาน โครงการในพื้นที่กลุ่ม จัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่า ง ๑
รวม ๕ จังหวัด จํานวน ๗๘ โครงการ วงเงินรวม ๕๑,๓๘๕.๔๗ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม
และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
โครงการ รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อให้
สํานักงบประมาณใช้เป็
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
ของแผนงาน
ตามขั้นตอน และรับความเห็น ของสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติแ ละสํา นัก งบประมาณ
ไปประกอบการดําเนินการต่อไป
ชอบโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่างด้วย
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพั
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบความเห็
นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมและมีความจําเป็นเร่งด่วน
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวม ๕ จังหวัด (จังหวัด
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ได้แก่
๑.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําแก้มลิงบึงบัว ระยะที่ ๑ โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท
๘๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๒ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองน้ํามณีบรรพต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท
๑.๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่
อข่ายคมนาคม ดําเนินการก่อสร้างขยายทางจราจรจาก ๒
ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมสิ่งอํานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยช้าง-ศรีสัชนา
ลัย ระหว่าง กม. ๓๙+๐๕๐ - กม. ๓๙+๙๐๔
๓๙
โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางรายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิ
ว น ๑๓.๖๖๕ ล้านบาท
๑.๕ โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดอุตรดิตถ์รองรับการค้าชายแดนภูดู่ และ AEC โดยสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑๖.๓๒๕ ล้านบาท
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้
ยวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ และจัดส่ง
ให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รับความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปดําเนินการต่อไป
๓. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมในพื้นที่ดูงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในพื
น ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เห็นควรสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารส่งเสริมสุขภาพ และพักผู้ป่วยใน ๔ ชั้น โรงพยาบาลลับแล
โดยให้ใช้จ่ายจากงบรายได้และปรับแผน ในวงเงิน ๑๒.๔๖๑๑ ล้านบาท และพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้สํานักงานชลประทานเขต
และชลประทานจังหวัดรั
ดรับเรื่องโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองแม่น้ําเก่า เชื่อมต่อคลองตาแดง อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ไปทําการศึกษาและพิจารณาดําเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ รวม ๙ จังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (จัจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และจังหวัดในกลุ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๒ เขตตรวจราชการ
ที่ ๑๘ (จัจังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ไว้พร้อมแล้ว ทั้งในด้านสถานที่การเดินทาง การอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ทั้ง ๕ จังหวัด ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนงาน
งาน/โครงการ ทั้งของกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ได้แจ้งให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ทั้ง ๙ จังหวัด ทราบถึงแนวทางในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยเฉพาะลักษณะของโครงการที
ษณะของ
่อยู่ในข่าย
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน ๕๐ ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงาน/
แผนงาน
โครงการ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะได้ประชุมคณะทํางานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้
ฐบาลด้านเศรษฐกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้า งสมดุล และความเข้ม แข็ง อย่า งมีคุณ ภาพให้แ ก่ร ะบบเศรษฐกิจ มหภาค
ม
การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) การยกระดับราคาสินค้าเกษตร

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

และให้เ กษตรกรเข้า ถึง แหล่ง เงิน ทุน และการปฏิรูป การจัด การที่ดิน จากการรายงานของผู้ว่า ราชการจัง หวัด และหัว หน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมสามารถดํ
วมสามารถดําเนินการได้ตามที่กําหนดไว้ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคก็สามารถดําเนินการแก้ไขได้
๔. ปัญหาและอุปสรรคในระดับพื้นที่ ได้แก่
๔.๑ ปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ
สารแคดเมียม จังหวัดตาก
๔.๒ ปัญหาการดําเนินงานตามกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุ
นแล มชน (SML)
(
๔.๓ การบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีจุดแข็งและแสดงออก
ให้เป็นที่สนใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ ปัญหาเกี่ยวกับการรับจํานําข้าวเปลือก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตํารวจและลูกจ้าง)
ง
คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้กิจการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เฉพาะการจัดสวัสดิการ
จากเงินกองกลางให้ข้าราชการตํารวจและลู
รวจและลูกจ้างกู้ยืมหรือการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
กําหนดเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กระทรวงการคลังสํารวจกิจการของส่วนราชการต่างๆ ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเข้าข่าย
ที่จะขอรับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ส่วนราชการอื่น ๆ และเพื่อให้การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับมีความครอบคลุม
ครบถ้วนและมีผลใช้บังคับในคราวเดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่
การ อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.
พ ศ. ๒๕๕๕ (Annual Inspection
Report : Fiscal Year 2012)
2012
คณะรัฐ มนตรีมีมติรับ ทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูร ณาการของผู้ตรวจราชการ ประจํ
ป าปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (Annual
Annual Inspection Report : Fiscal Year 2012) ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการภายใต้ประเด็นนโยบายสําคัญ (การบูรณาการ
การตรวจราชการเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสํ
นโย
าคัญ) ของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ใน ๕ ประเด็น
๑.๑ นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๑.๑ ด้านปัญหายาเสพติด จากการตรวจติดตามพบว่า การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เพื่อเอาชนะยาเสพติดของทุกหน่วยงาน โดยการสร้างกลไกการบู
งกลไกการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่
การตามแผนงาน โครงการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่
สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังไม่อาจสกัดกั้นให้ทุเลาหรือหมดสิ้นไปจาก

๘๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

สังคมไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจํานวนมากที่ยังต้องเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้รอดพ้น
จากภัยยาเสพติด โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
๑.๑.๒ ด้านการจัดการที่ดินทํากิน จากการตรวจติ
จากการตรวจติดตามโครงการภายใต้ประเด็นสําคัญการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่ดินทํากิน เน้นการตรวจติดตามโครงการที่ช่วยในการจัดระบบการจัดการที่ดินทํากินให้มีประสิทธิภาพ
ยังคงพบความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ และการจัดการกระจายสิทธิ์ที่ดินที่ยังไม่ทั่วถึง รัฐบาลควรเร่
บาลควรเร่งรัดการดําเนินการจัดการ
ที่ดินทํากินของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป
๑.๑.๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จากการตรวจติดตามการดําเนินการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนยังประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดทั้งด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เยาวชนขาดจิตสํานึกที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย ทุกหน่วยงาน/ทุ
ยงาน กภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรให้ความสําคัญกับการสร้
การสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งใน ๓ ด้าน คือ
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสมอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล
ให้มากขึ้นในทุกช่วงอายุเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้อยู่ในระดับแถวหน้าของเอเชี
ของเอเชียต่อไป
๑.๒ นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๑ ด้านการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม จากการตรวจติดตามโครงการของกระทรวง/กรม
ตามโครงการของกระทรวง
(Function) และโครงการของจังหวัด/กลุ
/ ่มจังหวัด (Area) เกี่ยวกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติที่มีความเชื
ว ่อมร้อยกันตั้งแต่ต้นน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมทั้งการตรวจติดตามโครงการเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ พบว่า มีหลายปัญหาควรได้รับการแก้ไข
จากราชการในส่วนกลาง และในระดับนโยบาย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน
พิจารณาข้อเสนอแนะระดับนโยบายเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสาธารณะ ระบบเตือนภัย และเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน
ระบบการจัดการและการเข้าถึงองค์ความรู้สาธารณะ โดยการสร้างระบบกลไกการป้องกันในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดภัยพิบัติซ้ําซาก
และจัดทําแผนเตรียมการป้องกันภัยพิ
ยพิบัติทุกประเภท การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการฝึกซ้อม
แผนบรรเทาสาธารณภัย และการสร้างจิตสํานึกและความยั่งยืน เพื่อช่วยผลักดันให้แผนงาน/โครงการที
ผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องเกิดผลสัมฤทธิ์
อันจะส่งผลให้มูลค่าความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินลดลง
๑.๒.๒ ด้านการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จากการตรวจติดตามโครงการด้านการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติพบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่สามารถจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการได้ครบถ้ว น
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการตรวจติดตามในมิติด้านการพัฒนาศักยภาพและต่อยอด
๑.๓ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการตรวจติ
ของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทย และมิติการพัฒนาการท่องเที่ยว (มิติวัฒนธรรม) พบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่สามารถ
จัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ครบถ้วน ส่งผลให้โครงการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิ
ผล ต
และผลลัพธ์ สําหรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบในระดับพื้นที่ในมิติของการพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและการสร้างจิตวิญญาณความเป็นไทย การสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งของชุมชน และในมิติของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว (มิติวัฒนธรรม)
๑.๔ นโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ได้มีการตรวจติดตามโครงการเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
และให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการสร้างมูลค่า/คุคุณค่าสินค้าที่ได้มาตรฐาน การมีตลาดรองรับที่เพียงพอ และการสร้างมาตรฐาน
การผลิตและความรับผิดชอบต่อคุณภาพสิ
ภา นค้า
๑.๕ การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการตรวจติดตามพบว่า ทุกหน่วยงาน/ทุ
ยงาน กภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีการน้อมนําพระราชดํารัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดเป็น
ผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้พบปัญหาที่ยังต้องได้รับการแก้
การแก้ไขในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน
๒. ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการการตรวจราชการกรณีปัญหาเฉพาะพื้นที่ (Specific
Area) ของผู้ตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเรื่อง การติดตาม การให้ความช่วยเหลื
ยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลโครงการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และที่ปรึกษาโครงการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีปัญหาด้านการบริหารจัดการโครงการที่ส่งผลให้การป้องกันปัญหาอุทกภัยไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
และการไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารจัดการโครงการที่เกิดขึ้นต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ดําเนินการ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
พ ....
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยร่างกฎกระทรวงฯ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิจ ารณาแล้ว
มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
พ ๒๕๕๐
๒. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)
๓. กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงาน ปปง.
ปปง ประกอบด้
ระกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองกํากับ
และตรวจสอบ กองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ กองคดี ๓ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว
๔. กํ าหนดให้มี ก ลุ่ มตรวจสอบภายในและกลุ่ ม พัฒ นาระบบบริห ารในสํ า นั กงาน ปปง.
ปปง ขึ้น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรัรับทราบประเด็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ยื่นหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยงาน
รับผิดชอบดําเนินการและติดตามการดําเนินการตามข้อร้องเรียนต่
ยนต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมาย
การดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กรณีข้อร้องเรียนติดตามเงินชดเชยพิเศษกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ให้กระทรวง
พลั ง งานเป็
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก รั บ ไปพิ จ ารณาจั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้
ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก)
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาราคาลําไยอบแห้งตกต่ํา ให้รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเจ้าภาพหลักรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการพิจารณาและประสานงานเพื่อเร่งรัด
การดําเนินการที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ โดยกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนํ
ฐนํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ต่อไป ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ
๘๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
และความเท่าเทียมกันในสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เทค
การวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และรายการค่าดําเนินการภาครัฐ
๒. รับทราบข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ส่งคํ
งคําขอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ รวม ๒๗ กระทรวง/หน่วยงาน
งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๓,๒๔๘.๙ ล้านบาท
ซึ่งสํานักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดทําข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ จํานวน ๕๖๔,๒๕๑ ล้านบาท
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้ประกอบการจั
ระกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
โดยข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๑๔๘,๘๑๐.๑ ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน ๔๑๕,๔๔๐.๙ ล้านบาท
๓. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การปฏิบัติราชการแทนกันของรองนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๗/๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรั
ษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นอกเหนือจากกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่ง
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้แล้ว ยังให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
รวมทั้ ง ชี้ แ จงแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ให้ กั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ
ปลัดกระทรวงเพื่อนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายสําคัญของรัฐบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์
เพื่อนําเสนอรองนายกรัรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสํานักงบประมาณภายในวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒. กรณีเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องและต้องมีการบูรณาการการดําเนินการของหลายหน่วยงานร่วมกัน เช่น เรื่องการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นต้น ให้ห้มีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาดําเนินการก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
รวม ๘ คณะ ได้แก่
๒.๑ คณะที่ ๑ คณะทํางานด้านการค้าชายแดนและความมั่นคง มีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก
จัดประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุ
กรมศุลกากร)
กากร กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ คณะที่ ๒ คณะทํางานด้านการท่องเที่ยวและบริการ วัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น (OTOP) กิจการสปา (spa)
และสุขภาพ มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลัก

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒.๓ คณะที่ ๓ คณะทํางานด้านการแพทย์ชั้นสูง (Medical Hub) มีกระทรวงสาธารณสุ
ระทรวงสาธ
ขเป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๔ คณะที่ ๔ คณะทํ
คณะทํางานด้านความมั่นคงทางพลังงานและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Energy)
และสิ่งแวดล้อม มีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม
๒.๕ คณะที่ ๕ คณะทํางานด้านการปฏิรูปการศึกษา แรงงานและอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
๒.๖ คณะที่ ๖ คณะทํางานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้
ม ําทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง มีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒.๗ คณะที่ ๗ คณะทํางานด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการทั้งที่เป็น
องค์ความรู้ในประเทศและของต่างประเทศ มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่
คมแ งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๘ คณะที่ ๘ คณะทํางานกําหนดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจแก่นักลงทุน (Incentive
(
Scheme) เพื่อจูงใจ
ให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย และให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม SMEs ของไทยไปสู่อาเซียน
มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
๓. ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่องจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
(scope) ในเรื่องที่รับผิดชอบดังกล่าว โดยให้
โดยให้คํานึงถึงการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
ก
เสนอ โดยสาระ
ในรายงานประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
๑.๑ ส่วนที่ ๑ ภาพรวม ประกอบด้วย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานภาพ
ของระบบราชการไทย หน่วยงานภาครัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร อัตรากําลัง และงบประมาณแผ่นดินที่รัฐสภาจัดสรรในรอบปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
ตลอดจนได้นําเสนอผลการประเมินภาพรวมซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ ที่ทําการประเมิน
โดยองค์กรอิสระในระดับนานาชาติ
๑.๒ ส่วนที่ ๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย
นาระบบราชการไทย ที่เกิดจากผลการดําเนินงานและการใช้มาตรการ
ต่างๆ ของ ก.พ.ร. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกํากับของฝ่ายบริหาร
๑.๓ ส่วนที่ ๓ การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร.
ก
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย การดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ
ก พ.ร. รวมทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการ
เป็นพิเศษเพื
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างสมรรถนะของสํานักงาน ก.พ.ร.
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณา
ปรับปรุงรายงานในส่วนของขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ โดยให้เห็นถึง
ข้อเท็จจริงในการปรับตัวที่ดีขนของดั
นึ้ ของดัชนีของประเทศไทย ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น ประเทศโคลัมเบีย
เอลซาลวาดอร์ กรีซ มอร็อคโค และเปรู เป็นต้น ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

๘๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่
ยกา งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ.
พ .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไข
เพิ่มเติมบทนิยาม การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้จ่ายเงินกองทุน อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน การจัดทําบัญชีและการส่งงบประมาณ เพิ่มเติมการโอนกิจการ สิทธิ หนี้ และงบประมาณ
๑.๒ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกระเบียบสํ
ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
๒. ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีที่กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หมดความจําเป็นต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแล้ว
ควรดําเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุนหมุนเวียน) สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณายุบเลิกกองทุนฯ ให้เป็นไปตามตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลั
วงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ.
พ ๒๕๕๓ และในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพนั้น นอกเหนือจากการมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีเอกภาพแล้ว กลไกนั้นจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่เป็นมืออาชีพและคล่องตัว โดยให้ความสําคัญเร่งด่
งด่วนกับการออกแบบรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมที่จะสามารถมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวด้วย ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพืพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดรับจํานํา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดรับจํานําโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖
ระยะเวลา ๘ เดือน จํานวน ๑,๓๐๐
๓๐๐ จุด เป็นเงิน ๑๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท และจุดรับจํานําโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ปี ๒๕๕๕/๕๖ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖
ระยะเวลา ๔ เดือน จํานวน ๖๕๐ จุด เป็นเงิน ๓๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,,๘๒๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และสํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ประจําจุดรับจํานําดังกล่าว ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ก่อน หากไม่สามารถเจียดจ่ายได้ เห็นควรสนับสนุน
เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเฉพาะในส่วนที่ไม่เพียงพอ และให้เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดรับ
จํานํากํากับดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรที่นําข้าวเปลือกและมันสําปะหลังมาเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ให้กระทรวง
พาณิชย์กําหนดระบบตรวจสอบการทํ
ระบบตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุด เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ และป้
ะป้องกันการฮั้วระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าของโรงสี รวมทั้งประสานกับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติในการติดตามประเมิ
ประเมินผลการดําเนินงาน ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ตลอดจนให้
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดเกี่ยวกับการรั
บการรับจํานํา โดยเน้นด้านการตรวจสอบการทุจริต เช่น
การตรวจวัดความชื้น การชั่งน้ําหนัก เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจํ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํสํานักงาน ปปง.)
ปปง ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี
อมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขที่เอกสาร ๑๐๐๘๑๓๗๐ จํานวน ๕๔,๔๖๖,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โครงสร้างใหม่ และอัตรากําลัง โดยให้สํานักงาน ปปง.
ปปง ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ
นายวราเทพ รัตนากร)
นากร เสนอว่า ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งจะมีเอกสารประกอบระเบี
อกสารประกอบระเบียบการประชุมในเรื่องต่างๆ ที่หน่วยงานเสนอมาเป็นจํานวนมาก ประกอบกับ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมาก สามารถนํามาใช้ทดแทนการนําเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อให้เกิด
การประหยัด ลดการใช้กระดาษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงสมควรให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปดําเนินการ
เพื่ออํานวยประโยชน์ให้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
๒. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดําเนินการกําหนดรูปแบบและประเภทของเอกสารที่หน่วยงานของรัฐ
ที่เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีจะต้องจัดส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบ
ทหารอากาศ ฉบับที่ ..
คณะรั ฐมนตรีมี ม ติ อนุ มั ติ หลั ก การร่ า งกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ เ ครื่อ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ .. มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรใช้สายกระบี่ทําด้วยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีเทา ๒ สาย กว้างสายละ ๑.๕ เซนติเมตร ด้านนอกคาดกลางตามยาวด้วยแถบไหมทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
ส่วนสายกระบี่ของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําเงินดํา ๒ สาย กว้างสายละ ๑.๕ เซนติเมตร
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
คณะรัฐมนตรี
นตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา
กฎกระ
๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ดังนี้
๑. กําหนดให้ “กุกุญแจมือและกุญแจเท้า” เป็นเครื่องพันธนาการเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเภทที่จะนําไปใช้แก่ผู้ต้องขัง
๒. กําหนดให้กรมราชทัณฑ์สามารถกําหนดรูปแบบหรือลักษณะของเครื่องพันธนาการประเภท “กุญแจมือและกุญแจเท้า”
ที่จะนําไปใช้แก่ผู้ต้องขัง
๓. แก้ไขเพิ่มเติมการใช้เครื่องพันธนาการประเภท “กุญแจมือและกุญแจเท้า” สําหรับพันธนาการผู้ต้องขังและใน
กรณีทีท่ตี ้องนําตัวคนต้องขังหรือคนฝากออกไปนอกเรือนจํา

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
วสารจากท
สื่อสาร
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม

๙๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติ
คณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๒๐๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๖๑

๕๓
๔๒

๘ ม.คค. ๕๖

๑๕ ม.ค. ๕๖

๒๑ ม.ค. ๕๖

๕๐

๒๙ ม.ค.
ม ๕๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุ
แนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจํจําแนกตามประเภทวาระการประชุ
แนกตาม
ม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๓ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๗๗ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๑๐๗ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๕ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร ๑๑ เรื่อง
และวาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา
จารณา ๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุ
แนกตามประเภทวาระการประชุม

วาระเพื
เพื่อพิจารณา ๗๗ เรื่อง (๓๗.๓๘%)

, 77

อื่น
, 5วาระอื

ๆ ๕ เรื่อง (๒.๔๓%)

วาระประธานแจ้
ประธานแจ้ง ๓ เรื่อง (๑.๔๖%)

, 11

วาระเพื่อทราบ
๑๐๗ เรื่อง 107
(๕๑.๙๔ %)


วาระสภาผู
,
3 สภาผู้แทนราษฎร
, 3

วาระสํสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา
๓ เรื่อง (๑๑.๔๖%)



๙๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๑ เรื่อง (๕.๓๓%)



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๑๘๔ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๗๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๑ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๐๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๘๗ เรื่อง วาระจร ๒๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ
จํานวนเรื่อง

๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

วาระปกติ

๘๗

๗๑

วาระจร

๖
เรื่องเพื่อพิจารณา

๒๐

เรื่องเพื่อทราบ

ประเภทวาระ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๔ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๐๖ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรี
ฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กค.
กห.
กต.
กก.
กษ.
คค.
ทก.
ทส.
พน.
พม.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
รล.
วท.
วธ.
วช.
ศธ.
ศป.
ศย.
สธ.
ลต.
สผ.
สว.
สช.
กร.
กบอ.
ปปง.
ปปช.
สสป.
อส.
อก.

๕๙
๑๓
๕
๑๐
๑
๘
๑๓
๕
๔
๗
๑
๘
๑๔
๔
๓
๑
๓
๒
๑
๑๒
๑
๒
๖
๒
๓
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๗
๓
๑

๐

จํานวนเรื่อง
๑๐

๙๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื
ไป ประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติ
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื
ไป เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ
ง
และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
ารณาออกไป
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื
แนก
่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๖๗ เรื่อง
๘๑.๐๗%

เรื่องกฎหมาย
๓๙ เรื่อง
๑๘.๙๓%

รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
การได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรืรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล จํา นวน ๑๒๓ เรื่อ ง และเรื่อ งที่ไม่
ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จํานวน ๘๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
ฐบาล
การบริ
หารราชการ
๘๓
ทั่วไปเรื่อง
๔๒๕
เรื่อง…
๔๐.๒๙%

เรื่องที่สอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล
กับนโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๑๒๓ เรื่อง
๕๐.๘๑%
๕๙.๗๑%

รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้
ดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๕๐
๔๐
๓๐
๑๕
๒๐
๑๐
๐
(๑)
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๓๕
๒๖
๑๑

๒
(๒)

(๓)

(๔)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่
ระห างประเทศ

๕

๐

(๕)
(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

๒๙

(๗)

(๖)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมแสดงการจํ
แิ สดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา

จํานวนเรื่อง

๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

(๑๑)
(๒๒)
(๓๓)
(๔๔)
(๕๕)
(๖๖)

๓๙
๓๐

๒๖
๑๒

๑๒
๔
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ เรื่อง
๙๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ด้าน

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ จํานวน ๑๘ เรื่อง
แผนภู
นภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ

ภาคใต้
๑ เรื่อง
๕.๕๖%

กทม. และปริมณฑล
๑ เรื่อง
๕.๕๖
๕๖%

ตะวันออก
๓ เรื่อง
๑๖.๖๖%

ภาคกลาง
๔ เรื่อง
๒๒.๒๒%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒ เรื่อง
๑๑.๑๑%

ภาคเหนือ
๗ เรื่อง
๓๘.๘๙%

รวมทั้งสิ้น ๑๘ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ถึ ง วั น ที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๗ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้
งานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๑

๔๐
๒๐

๑๕

๒๒
๕

๒๒
๑๘

๐

๑๕

๙ ๕ ๑๐ ๗ ๘

๑

๑๐ ๗

๕

๕

๑๕

๙

๒ ๑ ๔ ๑

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

หน่วยงาน

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๖ คณะ
ประกอบด้วย
- คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (กห.)
- คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (กห.)
- คณะกรรมการระดั
รมการระดับสูง ไทย – มาเลเซีย (กห.)
- คณะกรรมการระดับสูง ไทย – อินโดนีเซีย (กห.)
- คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – พม่า (กห.)
- คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – พม่า (กห.)

๙๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิ
าร จารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ

๑.

ร่างพระราชบั
ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
พ ....

๒๖๑๖/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๒.

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

๒๖๑๒/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๓.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.
พ ....

๒๖๐๙/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรั
ประมวล ษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๐๔/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๕.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. ....
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อม
ระหว่างถนนวงแหวนอุ
แหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์
ในท้องที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.
พ ....
ร่างพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๘๐/๕๖ [๒๙/๐๑/๒๕๕๖]

๑๕๑๕/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๙.

ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.
พ ....
ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติฟนื้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๖๐/๕๖ [๐๘/๐๑/๒๕๕๖]

๖.

๗.
๘.

๒๒๑๐/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๒๐๕๒/๕๖ [๒๑/๐๑/๒๕๕๖]

๑๕๑๒/๕๖ [๑๕/๐๑/๒๕๕๖]

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ร่า งพระราชบัญ ญัติที่ส่ว นราชการต่า ง ๆ เสนอเข้า สู่ก ารพิจ ารณาของคณะรั ฐ มนตรีนั้น
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้
แล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยัยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่
ตอน างๆ
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยตั
กฎหมาย ้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒๕๕ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ (ยัยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
บกษา จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

ฉบับ
๑๘
๑๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑
มกราคม มกราคม ๒๕๕๖)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิ
ระก
จจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ ซึ่งได้
ลงประกาศราชกิ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๓๕ ฉบับ จําแนก
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวม

๑๐๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
๑
๑
๑

๒
๑
๑

๑

๑
๑
๑
๑

๔

๑

๒
๒
๒
๓
๑

๔

๑

๑
๑
๑

๖

๓

๑
๑๙

๕

๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
( ๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)

ตารางอักษรยอ
กระทรวง
อักษรยอ
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไมสังกัดกระทรวง/หนวยงานอิสระ
อักษรยอ
กร. (กปร.)
กบอ.
ปปง.
ปปช.
รล.
ลต.
วช.
ศป.
ศย.
สผ.
สช.
สว.
สสป.
อส.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ราชเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)
ที่ปรึกษา
นางสมสมร
นางสาวอ้อนฟ้า

มังคลพันธุ์
เวชชาชีวะ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

ภุมมะกสิกร
บุญอุ่น
บุญมาแย้ม
อุตราศรี
งามดี
ไพลมาสย์
ธีรวิทยวงษ์
สรณาคมน์
รอดนิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานบันทึกข้อมูล

คณะทํางาน
นางสาวดลพร
นางสาวบุษบา
นางรัชนี
นางสาวนฤมล
นางสุนทรี
นางสาวอุษารมย์
นายธิติพล
นางสาวศิริพร
นางสาวธัญญา

