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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก   

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 

  

 ๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ” 

  

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

  

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพื นที่ชลประทาน 

  

 ๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

  

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  น  ามันเชื อเพลิง 

  

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ และ
รายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของโลก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

๔๓๖/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗] ๑ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) ๑๙๐๔/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๒ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) ๑๙๖๙/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๒ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

  

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล   

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน   

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 

  

การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๖  

๔๒๕/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗] ๒ 

สารบัญ 
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รายงานผลการจัดหาเงินกู้โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

๖๔๖/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗] ๓ 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั งในและนอกประเทศ   

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
  ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
  ในท้องถ่ิน 

  

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน   

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 

  

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ   

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด 
นนทบุรี อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

๑๗๒๗/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๔ 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

 ๒.๒พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ   

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ   

 ๒.๕ เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 

  

๓. นโยบายเศรษฐกิจ   

สถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดอืนพฤศจิกายน และแนวโน้มป ี๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ๑๗๓๒/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๕ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค   

รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔
(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) 

๑๗๔๐/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๕ 

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที ่๑  ๑๖๙๗/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๖ 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้   
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 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ   

การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าข้าว  

    ๖๑๙/๕๗ [๐๗/๐๑/๒๕๕๗] ๖ 

การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน 
Universal Exhibition 

๒๑๐๙/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๗ 

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖ และรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  

๒๑๐๖/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๗ 

การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๘๓๕/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๙ 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
  ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
  และบริการ 

  

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน   

โครงการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังในไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖  

  ๔๓๓/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗] ๙ 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   

สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๕๖ ๒๐๕๑/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๑๐ 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา   

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน   

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน   

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม   

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจ าปี ๒๕๕๕ ๑๙๕๓/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๑๑ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ   

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๐๕๒/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๑๒ 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในการใช้
  ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

  

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้าน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ   

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
  ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

  

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม   

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื นฐาน
  ขององค์ความรู้ 

  

 ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
  ให้เพียงพอ 

  

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง   

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
  เพื่อนบ้าน 

  

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศอาเซียน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม 
ครั้งที่ ๑  

๑๘๒๙/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๑๕ 

 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
  ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

  

การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ      ๖๔๘/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗] ๑๖ 

รายงานผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กับเอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ผู้อ านวยการส านักงานติดตาม
และต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

๑๖๘๙/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๑๖ 

การจัดท าความตกลงประเทศเจ้าภาพส าหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
นานาชาติโดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 

๑๙๔๙/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๑๗ 
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 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
  กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  ที่มีบทบาทส าคัญของโลก 

  

รายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียง
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและส านักงานลิขสิทธิ์เกาหลี 

๑๘๓๒/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๑๗ 

ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๓ ๑๗๑๓/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๑๗ 

ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภูฏาน ๑๙๘๗/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๑๘ 

 ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
  พร้อมทั งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
  ทาง วิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 

  

 ๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
  ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
  ผลกระทบต่อประเทศไทย 

  

 ๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน   

 ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
  อาเซียนและอนุภูมิภาค 

  

 ๗.๙ ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ   

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
  และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

  

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน   

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

 ๗๕๘/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗] ๒๐ 

สรุปผลส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๗๑๐/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๒๐ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

๑๖๘๘/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗] ๒๑ 

การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ว(ร) ๑๗๙๑/๕๗[๒๓/๐๑/๒๕๕๗] ๒๑ 

การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ว(ร) ๑๙๘๖/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๒๑ 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑๙๕๔/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๒๒ 

ประกาศ เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรี และข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ว(ล) ๑๙๗๒/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗] ๒๒ 



 

 - ๖ - 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม   

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
  จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
  ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ๗ - 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๘๐ ๒๓ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๓ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๒๔ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๒๔ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็น     
                           กฎหมาย 

 ๒๕ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนก ตามความ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ       
                        ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

 ๒๕ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   
    ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๒๖ 
    ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๒๖ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ  ๒๗ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๒๗ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่    
      ระหว่างด าเนินการ  

 ๒๗ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๒๗ 
ตารางอักษรย่อ  ๒๘ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                   (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 

       ๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ 
  ชลประทาน 
 

 ๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลับมาสู่พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 
  นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก 
  ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและ

เศรษฐกิจของไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖       

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน     
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นร้อยละ 
๐.๐๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๗) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาตามหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   
ร้อยละ ๐.๐๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๑) จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดข้าว ร้อยละ ๐.๓๔ หมวดปลาและสัตว์น้้า 
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๔๒ หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ ๐.๙๖ หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๔     
หมวดอาหารส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๒ ส้าหรับหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
ลดลงร้อยละ ๐.๐๕) จากดัชนีหมวดน้้ามันเช้ือเพลิง สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓๖ หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๖ หมวดตรวจรักษา    
และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๕ หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๔ หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๒ หมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๗ 
                ๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๓.๕๔ เทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๘ สินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเคหสถาน หมวดอาหารส้าเร็จรูป ประกอบด้วยอาหารบริโภค -   
ในบ้าน และอาหารบริโภค-นอกบ้าน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
 

 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)            
มีสาระส้าคัญคือ ก้าหนดให้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลที่มีปริมาณก้ามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕      
โดยน้้าหนัก ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔ ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๓ เดือน คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ด้าเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้        
หากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ให้น้าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เพื่อมิให้ร่างประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลออกไปอีก       
๑ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามที่ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
          

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ 
  สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
         

 ๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การปรับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๖ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือกปีการผลิต 
๒๕๕๕/๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้แก่ การสุ่มตรวจ การจัดประชาคมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์        
ที่ก้าหนดหรือไม่ การตรวจสอบพื้นที่การปลูกข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านประชาคม และการตรวจสอบ           
การด้าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการออกใบรับรอง 
                ๒. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการฯ ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 
ของโรงสีข้าว/คลังสินค้ากลาง การตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือก/ข้าวสารในความครอบครองของเกษตรกร การตรวจสอบ
ข้าวเปลือกที่รับฝากจากเกษตรกร การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องช่ังน้้าหนักและเครื่องวัดความช้ืนข้าวเปลือก ณ จุดรับจ้าน้า 
                ๓. ขั้นตอนการรับจ้าน้าข้าวของเกษตรกร ได้แก่ การสุ่มตรวจความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับจ้าน้า       
เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ การสุ่มตรวจปริมาณข้าวของเกษตรกรที่น้ามาจ้าน้า การตรวจสอบเอกสารใบรับรองเกษตรกร           
และหลักฐานการเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับจ้าน้า 
ตลอดระยะเวลาโครงการฯ การตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยรับฝาก/คลังสินค้ากลาง การตรวจสอบการควบคุมวงเงิน   
ค้้าประกันสัญญาและประกันภัยสินค้าให้ครอบคลุมปริมาณสินค้า ณ วันที่เข้าตรวจ การสุ่มตรวจการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 



                     สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                   (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนของเกษตรกร การตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือก/ข้าวสารที่รับฝากในโครงการฯ 
และการตรวจสอบเทียบน้้าหนักกับเอกสารใบช่ังน้้าหนักและการจดค่าความช้ืนข้าวเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานทางบัญชี 
                ๔. ขั้นตอนการสีแปรสภาพและการส่งมอบข้าวสาร ได้แก่ การตรวจสอบเร่งรัดการสีแปรสภาพและการส่งมอบ
ข้าวสารของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ 
                ๕. ขั้นตอนการรับมอบและการเก็บรักษาข้าวสารในคลังสินค้ากลาง ได้แก่ การตรวจสอบการแปรสภาพข้าว 
ปริมาณการรับมอบสินค้าของคลังสินค้ากลางและการดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ            
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์) และการสุ่มตรวจปริมาณข้าวสารตามโครงการฯ ระยะสิ้นสุด
โครงการฯ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
เร่ือง รายงานผลการจัดหาเงินกู้โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
          ๑. รับทราบรายงานผลการจัดหาเงินกู้โครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖ (เรื่อง โครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งท่ี ๒) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีการบริหารจัดการ
ในกรอบวงเงินหมุนเวียนของโครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นจ้านวนรวม ๔๖๓,๘๐๕ ล้านบาท     
ซึ่งเป็นวงเงินที่ต่้ากว่ากรอบวงเงินหมุนเวียนของโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้จ้านวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
                    ๑.๑ เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้จัดหาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ภายใต้กรอบวงเงินกู้ไม่เกิน ๔๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยมีหนี้คงค้างส้าหรับโครงการฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นจ้านวนรวม ๓๙๖,๗๕๖ ล้านบาท ยังคงเหลือกรอบวงเงินกู้ 
จ้านวน ๑๓,๒๔๔ ล้านบาท (๔๑๐,๐๐๐-๓๙๖,๗๕๖ ล้านบาท) 
                    ๑.๒ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนของ ธ.ก.ส. ภายใต้กรอบ
วงเงิน ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ธ.ก.ส. ได้ใช้เงินทุนไปแล้ว ส้าหรับปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และ 
๒๕๕๕/๕๖ จ้านวนรวม ๓๗,๙๙๔ ล้านบาท และปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ จ้านวน ๒๙,๐๕๕ ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก จ้านวน 
๒๒,๙๕๑ ล้านบาท (๙๐,๐๐๐-๓๗,๙๙๔-๒๙,๐๕๕ ล้านบาท) 
                ๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช้ีแจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการนโยบาย
และก้ากับการบริหารหนี้สาธารณะเห็นควรให้มีการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗           
ให้เหมาะสม ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้น้าเรื่องการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาและน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๓. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจ้าน้าข้าวไว้แล้ว กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. สามารถด้าเนินการโครงการฯ ต่อไปได้ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา
ตามอ้านาจหน้าที่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ได้
อนุมัติหรือเห็นชอบไว้ก่อนมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 

 ๑.๑๒  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 
         เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                      (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

   

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

๒. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

 ๑. เห็นชอบใหประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และประกาศตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๒ ฉบับ และรางคําสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งศูนยรักษาความสงบ 
                ๒. รับทราบรางคําสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งผูกํากับการปฏิบัติงาน หัวหนาผูรับผิดชอบ และพนักงาน
เจาหนาท่ีในการแกไขสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง 
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ  

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  
 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 
 

 ๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย 
  ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะ 
  ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเศรษฐกิจ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง สถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
               ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและ
ภาคธุรกิจ ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวตามการลดลงของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านสุวรรณภูมิและดอนเมืองซึ่งสอดคล้องกับการแจ้งเตือนของประเทศต่าง ๆ ที่ให้นักท่องเที่ยว
หลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุม อย่างไรก็ตามจ านวนนักท่องเที่ยวรวม ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายทั้งปี  
ที่ ๒๖.๒ ล้านคน ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งในด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่     
ในเกณฑ์ต่ า 
               ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ ๒.๔ 
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส าหรับในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 
๔.๐-๕.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๑-๓.๑ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ อย่างไรก็ดีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานการเบิกจ่ายจากแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าไม่ต่ ากว่า ๔๖,๕๐๐ ล้านบาท และการเบิกจ่ายภายใต้แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ขนส่งไม่ต่ ากว่า ๑๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งภายใต้การประมาณการดังกล่าว การลงทุนภาครัฐในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ร้อยละ ๑๒.๐ แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ ๑๒.๐ 
แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ จะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ ๓.๐ 
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีลดลงจากการประมาณการในการแถลงขา่วเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ ๐.๔ 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๕๖) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. จากการประมวลผลการด าเนินงานในไตรมาส ๔ ของรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีบัญชีทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทิน 
จ านวน ๕๔ แห่ง ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนในช่วงดังกล่าวได้จ านวน ๑๐๑,๑๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๗๖.๙ ของเป้าหมายไตรมาส ๔ (จ านวน ๑๓๑,๔๕๕ ล้านบาท) ซึ่งต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๙๑.๒ 
และสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖ ได้จ านวน ๒๕๕,๓๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๘      
ของเป้าหมายสะสม (จ านวน ๓๔๕,๘๕๕ ล้านบาท) 
                ๒. ผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย   
การเบิกจ่ายลงทุนของไตรมาสที่แล้ว มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายลงทุนต่ ากว่าเป้าหมายหลายแห่ง โดยหากพิจารณารัฐวิสาหกิจ
ที่มีวงเงินลงทุนสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและมีผลการเบิกจ่ายลงทุนต่ ากว่าเป้าหมายนั้น ที่ส าคัญ ได้แก่ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต          
แห่งประเทศไทย โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ส าคัญเนื่องจากปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 
การทบทวนแผนการลงทุน การส่งมอบงานล่าช้า รวมทั้งความไม่พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินการ ส่งผลให้        
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนได้ตามแผน นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีการปรับลดอัตราการจ่ายค่าเครื่องบิน
ล่วงหน้า จากเดิมร้อยละ ๓๕ เป็นร้อยละ ๒๐ ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเป็นผู้ก าหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายเดิม อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจที่เป็นปีปฏิทิน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต         
แห่งประเทศไทย คาดว่าจะสามารถเร่งเบิกจ่ายได้มากข้ึนในช่วงปลายปี 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
              (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คร้ังท่ี ๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ที่มีวงเงิน    
ปรับลดลง ๕,๑๖๘.๙๒ ล้านบาท จากเดิม ๑,๓๒๑,๔๙๙.๗๖ ล้านบาท เหลือ ๑,๓๑๖,๓๓๐.๘๔ ล้านบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติการค้ าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโดยมติคณะรัฐมนตรี และ/หรือโดยหน่วยงาน    
ไว้ก่อนวันท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้ าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น   
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
                ๒. กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการต่อไปได้เมื่อมติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดหรือแย้งต่อมติ     
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑ 
 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได ้
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง    การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าข้าว 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าข้าว 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การแต่งตั้งคณะท างานประสานงานวิจัยและพัฒนาข้าว โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธาน ท าหน้าที่ประสานการจัดท าข้อมูล ก าหนดมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว เพื่อสนับสนุนการก าหนดนโยบายการพัฒนาสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต พิจารณาก าหนดหัวข้อ
วิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวท่ีมีเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ าหน่ายได้เป็นจ านวนมาก มีมูลค่าสูง มีคุณภาพได้มาตรฐานสูง สามารถ
เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งพิจารณาก าหนดหัวข้อวิจัยในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า ผลักดันให้มีการน าผลงานวิจัยด้านข้าวที่มีแล้วและการวิจัยใหม่ ๆ  ไปใช้ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น และติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนา การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในกิจการสินค้าข้าว 
                ๒. ทิศทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าข้าวของประเทศไทย และข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าว (น าร่อง) ปี ๒๕๕๗ 
                        ๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์การวิจัย ได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยเรื่องข้าวแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ โดยต้นน้ า ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว กลางน้ า ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และ
ปลายน้ า ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและการตลาดข้าว และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                              ๒.๒ ผลงานตามกรอบยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะน าไปขยายผล แยกเป็น ต้นน้ า จ านวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ด้านการปรับปรุง
พันธุ์ข้าว ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ด้านลดความสูญเสียจากโรคและแมลงศัตรูข้าว ด้าน  Zoning/ภาพถ่ายดาวเทียม กลางน้ า 
จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ด้านการเก็บรักษาข้าว การลดความช้ืน และการตรวจวิเคราะห์ข้าว และปลายน้ า จ านวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพ่ือเป็นยา และการติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด (Rice Watch) 
                       ๒.๓ แผนงานด าเนินการวิจัยที่ส าคัญ ปี ๒๕๕๗ ได้มีการก าหนดหัวข้องานวิจัยด้านข้าวที่ส าคัญที่จะด าเนินการ 
จ านวน ๑๔ หัวข้อ แบ่งเป็น ต้นน้ า มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูง      



                     สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
    
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ านวน ๔ หัวข้อ กลางน้ า มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
จ านวน ๔ หัวข้อ และปลายน้ า มุ่งเน้นการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มขีดความสามารถในการขยาย
ตลาดข้าวไทย จ านวน ๔ หัวข้อ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จ านวน ๒ หัวข้อ 
                       ๒.๔ ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าวน าร่อง ปี ๒๕๕๗ มีจ านวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๖๐ ล้านบาท 
ได้แก่ โครงการขยายผลโรงอบแห้งข้าวเปลือกเพื่อลดความช้ืนและการก าจัดศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยว วงเงิน ๖๐ ล้านบาท      
และโครงการขยายผลเครื่องต้นแบบในการก าจัดแมลงในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาด         
และปลอดภัยระดับชุมชนและอุตสาหกรรม วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท 
                ๓. โครงการสนับสนุนให้ชาวนารายใหญ่ที่มีผลผลิตส่วนเกินไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกได้    
(เกินวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อฤดู) มาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยก าหนดให้มีการจัดท าโครงการส่งเสริมชาวนาที่มีศักยภาพ     
ให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุเชิงธุรกิจ โดยชาวนาสามารถเลือกที่จะประกอบธุรกิจเมล็ดพันธ์ุข้าวในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ เป็นผู้ผลิต รวบรวม 
และจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวเอง เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจด้านนี้อยู่แล้ว เป็นผู้ผลิต
และผู้จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนกรณีชาวนาที่มี
พื้นที่มากและมีศักยภาพอยู่รวมกันในชุมชนหลายรายประสงค์จะรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
                ๔. การผลิตเอทานอลจากข้าว ได้มีการศึกษาแนวทางการน าข้าวไปผลิตเอทานอล ได้แก่ กระบวนการผลิตเอทานอล 
การประเมินต้นทุนการผลิตเอทานอล และโรงงานท่ีผลิตเอทานอลในประเทศไทย 
                ๕. ในการด าเนินการตามข้อ ๑-๓ จะใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานในการด าเนินงาน ส าหรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าวน าร่อง ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณ ซึ่งหากมี     
การด าเนินงานท้ัง ๒ โครงการจะท าให้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์และมีความคุ้มค่าที่จะด าเนินโครงการวิจัย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง    การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition 
               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
               ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและ
ภาคธุรกิจ ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวตามการลดลงของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านสุวรรณภูมิและดอนเมืองซึ่งสอดคล้องกับการแจ้งเตือนของประเทศต่าง ๆ ที่ให้นักท่องเที่ยว
หลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุม อย่างไรก็ตามจ านวนนักท่องเที่ยวรวม ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมาย   
ทั้งปีท่ี ๒๖.๒ ล้านคน ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ท้ังในด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่
ในเกณฑ์ต่ า 
               ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ ๒.๔ 
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส าหรับในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 
๔.๐-๕.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๑-๓.๑ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ อย่างไรก็ดีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานการเบิกจ่ายจากแผ นบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าไม่ต่ ากว่า ๔๖,๕๐๐ ล้านบาท และการเบิกจ่ายภายใต้แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ขนส่งไม่ต่ ากว่า ๑๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งภายใต้การประมาณการดังกล่าว การลงทุนภาครัฐในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ร้อยละ ๑๒.๐ แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ ๑๒.๐ 
แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ จะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ ๓.๐   
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีลดลงจากการประมาณการในการแถลงขา่วเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ ๐.๔ 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
              (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง    รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
         ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖ (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน ๒๕๕๖) 
                    ๑.๑ สถานการณ์การค้าในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๖ ชะลอตัวลงทั้งการส่งออกและการน าเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสที่ ๓ การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น ๑๑๙,๕๗๔.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมูลค่า   
การส่งออกเท่ากับ ๕๘,๘๓๕.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ ๖๐,๗๓๘.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับไตรมาสที่ ๒ 
ของปี ๒๕๕๖ มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๔๓ และมูลค่าการน าเข้าลดลงร้อยละ ๖.๑๒ ส่งผลให้ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๖ 
ดุลการค้ายังคงขาดดุล แต่มีมูลค่าลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีมูลค่า ๑,๙๐๒.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าการส่งออกและน าเข้ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ ๒.๐๘ ส าหรับมูลค่าการน าเข้ามีมูลค่าลดลง
ร้อยละ ๑.๕๕ 
                    ๑.๒ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๖ การลงทุนสุทธิในเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคมมีมูลค่ารวม ๙๙,๐๒๕ ล้านบาท ซึ่งการลงทุนโดยตรงสุทธิในเดือนกรกฎาคมมีมูลค่า ๖๔,๑๙๐.๘ ล้านบาท และเดือน
สิงหาคมมีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ๓๔,๘๓๔.๒ ล้านบาท เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้ง ๒ เดือนแรกในไตรมาสที่ ๓ 
ของปี ๒๕๕๖ มูลค่าการลงทุนในเดือนกรกฎาคมมีมูลค่าลงทุนสุทธิ ๓๑,๖๔๘.๓ ล้านบาท และเดือนสิงหาคมมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ 
๒๓,๘๑๕.๖ ล้านบาท โดยการลงทุนรวมในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๐๓ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
                    ๑.๓ การลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) 
ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๖ การลงทุนที่ได้รับอนุมัติมีจ านวนทั้งสิ้น ๔๘๓ โครงการ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
โดยในไตรมาสที่ ๓ การลงทุนในกิจการต่าง ๆ มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน โดยโครงการลงทุนในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวน ๑๘๘ โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน ๕๕,๘๐๐ ลา้นบาท เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างประเทศ ๑๔๓ โครงการ 
เป็นเงินลงทุน ๒๑๐,๒๐๐ ล้านบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๑๕๒ โครงการ เป็นเงินลงทุน ๘๒,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๒. รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
                    ๒.๑ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอคาดว่าจะขยายตัว        
ตามความต้องการใช้ภายในประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ ผ้าผืน ส าหรับผลิตภัณฑ์              
กลุ่มเครื่องนุ่งห่มคาดว่า จะขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่เทศกาลส าคัญต่าง ๆ ประกอบกับก าลังซื้อผู้บริโภคสินค้า
แฟช่ันอาจจะชะลอตัวตามหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกคาดว่า จะกระเตื้องขึ้นในทิศทางที่เป็นบวก
ในช่วงเทศกาลส าคัญปลายปี 
                    ๒.๒ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ภาพรวมการผลิตและการจ าหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์          
มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไทยก าลังจะเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานในภาคก่อสร้างซึ่งเป็นแรงงาน
กลุ่มเดียวกับแรงงานในภาคเกษตรจะทยอยกันกับสู่ภูมิล า เนาของตน ส่งผลให้ภาคก่อสร้างต้องชะลอตัวลง ส าหรับแนวโน้ม       
การส่งออกคาดว่า จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้
บริษัทผู้ผลิตมีนโยบายส ารองปูนซีเมนต์ไว้ใช้ในประเทศมากขึ้น 

 
 
 
 



                     สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                     (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
    
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง    การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก าหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๔๓ รายการ คงเดิมต่อไปในระยะหนึ่ง 
และให้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
โดยสินค้าและบริการ จ านวน ๔๓ รายการ จ าแนกเป็น สินค้า ๔๐ รายการ และบริการ ๓ รายการ ดังนี้ 
                ๑. หมวดอาหาร ได้แก่ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกร เนื้อสุกร 
น้ าตาลทราย น้ ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน 
นมผง นมสด แป้งสาลี อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งส าเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก ผลปาล์มน้ ามัน 
                ๒. หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจ าวัน ได้แก่ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า 
                ๓. หมวดปัจจัยทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ า 
รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องช่ังวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
                ๔. หมวดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น สายไฟฟ้า 
                ๕. หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระดาษท าลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน เยื่อกระดาษ 
                ๖. หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง 
รถยนต์บรรทุก 
                ๗. หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก 
                ๘. หมวดยารักษาโรค ได้แก่ ยารักษาโรค 
                ๙. หมวดอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน 
                ๑๐. หมวดบริการ ได้แก่ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่า
สถานท่ีเก็บสินค้า บริการทางการเกษตร 
 

    ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 
  การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
  

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง    โครงการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังในไตรมาส ๓/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง              

ปี ๒๕๕๕/๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังในไตรมาสท่ี  ๓/๒๕๕๖ ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได ้ดังน้ี 
              ๑. การด าเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังในไตรมาสท่ี ๓/๒๕๕๖ มีสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากน้ าตาล : 
มันส าปะหลัง เท่ากับ ๗๐ : ๓๐ คิดเป็นปริมาณการใช้เอทานอลจากกากน้ าตาล : มันส าปะหลัง เท่ากับ ๑๗๑,๒๘๒,๒๘๕ ลิตร : 
๗๓,๖๕๕,๘๗๐ ลิตร หรือคิดเป็นปริมาณหัวมันสด จ านวน ๔๙๙,๗๙๑ ตัน 
                ๒. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ  
                    ๒.๑ ผู้ผลิตเอทานอล ได้แก่ บริษัท อี85 จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังหยุดการผลิตเอทานอล   
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อปรับปรุงระบบบ่อบ าบัด และคลังกลางมันเส้น องค์การคลังสินค้า ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับโรงงานเอทานอล        
มีมันเส้นไม่เพียงพอกับความต้องการใช้มันเส้นผลิตเอทานอล ผู้ผลิตเอทานอลจ าเป็นต้องรับมันเส้น องค์การคลังสินค้า ในพื้นท่ีหรือจังหวัดอื่น
ท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและราคาเอทานอล 
                    ๒.๒ ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ บางราย ไม่สามารถซ้ือเอทานอล
จากมันส าปะหลังได้ตามสัดส่วน 
                ๓. แนวทางการแก้ไขปัญหา กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานแจ้งผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา ๗ เพื่อขอความร่วมมือ    
ให้รับซ้ือเอทานอลตามสัดส่วน 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                   (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง  สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. การจางงานและรายได 
                    ๑.๑ การจางงานลดลงรอยละ ๑.๒ เปนการลดท้ังภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึน  
เปนรอยละ ๐.๗๗ มีสาเหตุจาก (๑) เศรษฐกิจชะลอตัวลง สงผลใหเกิดการวางงานท้ังผูท่ีเคยทํางานมากอนและผูท่ีไมเคยทํางาน   
มากอน รวมท้ังเปนชวงการวางงานตามฤดูกาลชวงเพาะปลูก และ (๒) กําลังแรงงานลดลงแมวาอัตราการวางงานสูงข้ึนในระดับ
รอยละ ๐.๗๗ แตยังเปนอัตราการวางงานท่ีต่ํา 
                    ๑.๒ คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนท่ีไมรวมคาลวงเวลา และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๑.๑ 
จากชวงเดียวกับปกอน ราคาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑.๗ ทําใหคาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนแทจริงเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ ๙.๓ 
ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๙ 
                ๒. ดานการศึกษา เด็กท่ีมาจากครอบครัวผูมีรายไดนอยยังคงมีโอกาสทางการศึกษานอย โดยเฉพาะโอกาส
การศึกษาในระดับสูงกวาภาคบังคับ จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ช้ีวาเด็กไทย
ยังไมไดรับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และเด็กท่ีมาจากครอบครัวผูมีรายไดนอยยังมีโอกาสศึกษาในระดับสูงข้ึนไปต่ํา โดยไดรับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงรอยละ ๘.๘๗ ของประชากรวัยเรียนในกลุมรายไดน้ี 
                ๓. ดานสุขภาพ ผูปวยโรคไขเลือดออกยังเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองและเพ่ิมข้ึนเกือบ ๓ เทา จากชวงเดียวกับปท่ีแลว 
โดยพบมากในกลุมนักเรียนอายุ ๑๐-๑๔ ป ผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขมากข้ึน มีคาใชจายดานสุขภาพนอยลง 
แตยังจําเปนตองเนนความสําคัญของการเรงยกระดับคุณภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพในชุมชน
ใหไดมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการของผูมีรายไดนอยและผูท่ีอาศัยนอกเขตเมืองมากข้ึน และสามารถลดภาระคาใชจายจาก
การเดินทาง 
                ๔. ดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคนในสังคมไทย ผูสูบบุหรี่และผูท่ีดื่มแอลกอฮอลท่ีอาศัยในเขตเทศบาลและ
ผูท่ีจบปริญญามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในป ๒๕๕๔ โดยผูสูบบุหรี่ในเขตเทศบาลมีจํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๒.๖ จากป ๒๕๕๒ ขณะท่ีผูสูบบุหรี่
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอยรอยละ ๐.๒ จํานวนผูสูบบุหรี่กลุมผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
เพ่ิมข้ึนจาก ๓.๕๒ แสนคนในป ๒๕๕๐ เปน ๔.๗๑ แสนคนในป ๒๕๕๔ ขณะท่ีผูสูบบุหรี่ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา
ลดลงจาก ๗.๒๑ ลานคนในป ๒๕๕๐ เปน ๖.๙๐ ลานคนในป ๒๕๕๔ นอกจากน้ี ผูมีรายไดนอยในเขตเมืองมีคาใชจายในการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่คิดเปนสัดสวนตอคาใชจายในการศึกษา ๑.๐ เทา 
                ๕. ดานความมั่นคงทางสังคม การแพรระบาดยาเสพติดยังคงมีความรุนแรง การจับกุมผูคาและผูเสพยังคงมีสัดสวน
มากท่ีสุดของคดีอาชญากรรม โดยสามารถจับกุมผูตองหาคดยีาเสพติดได ๑๒๐,๕๖๗ คน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดยีวกันของป ๒๕๕๕ 
และจากไตรมาสกอนหนารอยละ ๒๑.๖ และ ๔.๖ ตามลําดับ และตองเฝาระวังการระบาดของยาไอซในกลุมผูมีรายไดนอย 
เน่ืองจากมีการแบงจําหนายยาไอซในระดับราคาตามกําลังซื้อ ทําใหสามารถเขาถึงผูมีรายไดนอยหรือปานกลางไดงาย รวมท้ังยังมี
การขยายตัวของยาเสพติดรูปแบบใหมในกลุมนักเรียน นักศึกษา และนักเท่ียวสถานบันเทิง 
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 

       ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 



                สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                 (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เร่ือง รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําป ๒๕๕๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอรายงานการพัฒนาเด็ก     
และเยาวชน ประจําป ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐     
โดยรายงานดังกลาวมีสาระสําคัญ ๔ สวน ดังน้ี 
             ๑. สวนท่ี ๑ ประชากรเด็กและเยาวชน เปนการนําเสนอโครงสรางและแนวโนมประชากรเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ความตองการและสภาวการณของเด็กและเยาวชนในอนาคต 
                ๒. สวนท่ี ๒ สภาพการณและแนวโนม ผลการดําเนินการ และแนวทางการแกไขปญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประกอบดวย เด็กและเยาวชนกับครอบครัว เด็กและเยาวชนกับสุขภาพและความปลอดภัย เด็กและเยาวชนกับการศึกษา         
เด็กและเยาวชนกับวัฒนธรรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนกับการนันทนาการ เด็กและเยาวชนกับสื่อ เด็กและเยาวชน    
กับการสงเสริมการมีสวนรวม รวมถึงสภานักเรียน และการรวมกลุม เด็กและเยาวชนกับการปกปองคุมครองเปนพิเศษ เด็กและ
เยาวชนกับการประกอบอาชีพและการมีงานทํา เด็กและเยาวชนกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เด็กและเยาวชนกับการเตรียมความพรอม
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
                ๓. สวนท่ี ๓ สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย เปนการรายงานผลงานความกาวหนาของสภาเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังวิเคราะหความสําเร็จ/ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
                ๔. สวนท่ี ๔ งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนการวิเคราะหการใชงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ท้ังน้ี ไดมีขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน แบงเปน 
                        ๔.๑ มาตรการเรงดวน ประกอบดวย ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ดานการสงเสริมพัฒนาการ     
เด็กเล็ก ดานสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็ก ดานมาตรการเรงดวนเพ่ือลดปญหาและผลกระทบจาก          
การตั้งครรภของกลุมเด็กและเยาวชน ดานการปกปองคุมครองเด็ก ดานผลกระทบจากสื่อ ดานการเขาสูตลาดแรงงานของเยาวชน 
และดานการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
                    ๔.๒ มาตรการระยะยาว ประกอบดวย เสริมสรางการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองครวม พัฒนาระบบ
บริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีการตอเช่ือมกันมากข้ึน และสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและภาคีอ่ืน ๆ 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
               (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

 ๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๗   
เร่ือง รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
              ๑. สถานการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
ประเด็นปญหาสําคัญ และแนวโนมสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 
                    ๑.๑ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๔ เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึง รอยละ ๖ ตอป ในขณะท่ีจํานวนประชากรในประเทศเพ่ิมอยางตอเน่ือง จาก ๖๒ ลานคน ในป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน ๖๔.๑ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ คิดเปนอัตราการเติบโต เฉลี่ยรอยละ ๐.๕ ตอป โดยเฉพาะประชากรในเขตเทศบาล 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในเกือบทุกภูมิภาค นอกจากน้ี ยังพบวา การลงทุน การสงออก จํานวนนักทองเท่ียว เพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน จากขอมูล
ตาง ๆ บงช้ีใหเห็นวาประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะมีความตองการใชทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังสงผลใหเกิดของเสียและมลพิษ   
เพ่ิมมากข้ึนดวย     
                    ๑.๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีประเด็นทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในแตละพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจ 
ไดแก อุทกภัยป พ.ศ. ๒๕๕๔ สถานการณหมอกควันและไฟปาในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๕ และการลักลอบคาสัตวปาและพืชปา     
ผิดกฎหมาย 
                    ๑.๓ แนวโนมสถานการณท่ีสําคัญในอนาคต ไดแก การบริหารจัดการนํ้าท่ีตองดําเนินการอยางบูรณาการและ
ใหความสําคัญกับการจัดการท้ังดานปริมาณและคุณภาพนํ้า และแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีกําลังเขามาเปนเครื่องมือหลักในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
                ๒. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะดานมาตรการหรือเครื่องมือ 
                    ๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบดวย ระยะสั้น ไดแก การตั้งเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะตาง ๆ 
อยางชัดเจน การพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจ และระยะยาว ไดแก การลงทุนเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท่ียั่งยืน การสนับสนุนและสงเสริมการบูรณาการทางความคิด          
การวางแผนงาน และการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
                    ๒.๒ ขอเสนอแนะดานมาตรการ ประกอบดวย ระยะสั้น ไดแก การสรางระบบตรวจสอบและติดตาม          
การดําเนินงานเฝาระวัง ติดตามจับกุมผูกระทําผิด การพัฒนาระบบประชาสัมพันธและการใหความรูผานสื่อประเภทตาง ๆ และ
การใชกลไกงบประมาณเพ่ือเปนเครื่องมือในการยกระดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและปองกันการดําเนินงานท่ีซ้ําซอนกัน
ระหวางหนวยงานท้ังในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน และระยะยาว ไดแก การพัฒนาระบบบูรณาการทางขอมูล        
ดานสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานตาง ๆ และการสนับสนุนการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสรางแรงจูงใจในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 ๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชนท่ีดินและ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)        

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

 ๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 

 

 ๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
 

 ๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
 

 ๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอม 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                         (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 
 

 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

 ๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู 
 

 ๖.๒  เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอ 
 

 ๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐ 
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 
 

 ๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                    (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง      ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี ๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on 
Bilateral Cooperation-JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นประธานร่วม ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. ที่ประชุมเห็นพ้องให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม รวมทั้งการจัดตั้งกลไกในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการ /
ปลัดกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการหารือนโยบายและความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน 
                ๒. ที่ประชุมเห็นพ้องให้ขยายความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การฟอกเงิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cyber-crimes) และเสนอให้จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด
ระหว่างไทยกับเวียดนามตามแนวเส้นทางที่เช่ือมโยงระหว่างกัน 
                ๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายไทยจัดตั้งคณะท างานขึ้นเพื่อร่วมมือกับคณะท างานของเวียดนามในการแก้ปัญหา
เรือประมงเวียดนามรุกล้ าเข้ามาท าการประมงในน่านน้ าไทย 
                ๔. ที่ประชุมเห็นพ้องให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคี ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี ๒๕๖๓ โดยใช้ประโยชน์จากกรอบการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee-JTC) อย่างเต็มที ่
                ๕. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ข้าว 
ยางพารา และมันส าปะหลัง ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 
                ๖. ที่ประชุมเห็นพ้องให้สองฝ่ายร่วมกันผลักดันการลงนามในข้อตกลงเพื่อรวมเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ เข้าใน
แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor-EWEC) อย่างเป็นทางการภายในปี ๒๕๕๗ 
                ๗. ที่ประชุมเห็นพ้องกันท่ีจะส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพื่อส่งเสริมการค้า
และการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยฝ่ายไทยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor-SEC) และพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งทางเรือตามแนวชายฝั่งทะเล 
                ๘. ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยเฉพาะตามเส้นทาง EWEC และเส้นทาง
หมายเลข ๘ โดยฝ่ายไทยได้ย้ าข้อเสนอเรื่องความร่วมมือ ACMECS Single Visa 
                ๙. ฝ่ายเวียดนามเสนอให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานโดยเร็ว ซึ่งฝ่ายไทยรับที่จะ
หารือในรายละเอียดกับฝ่ายเวียดนามต่อไป 
                ๑๐. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมส าหรับปี ๒๕๕๗-
๒๕๕๙ ให้ส าเร็จโดยเร็ว โดยฝ่ายเวียดนามเสนอให้มีการจัดท าความตกลงด้านกีฬา ซึ่งฝ่ายไทยรับจะพิจารณา 
                ๑๑. ที่ประชุมเห็นพ้องกันท่ีจะกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางการศึกษาและเยาวชน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษาและเวียดนามศึกษาระหว่างกัน 
                ๑๒. ที่ประชุมสนับสนุนบทบาทของสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
                ๑๓. ที่ประชุมได้ย้ าเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ และ
แสดงความพอใจกับความคืบหน้าของการหารือในกรอบอาเซียน-จีน ซึ่งได้มีการหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดท าแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct-COC) เป็นครั้งแรก และหวังว่าทุกฝ่ายจะรักษาแรงขับเคลื่อนเพื่อน าไปสู่การจัดท า COC ต่อไป 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                  (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 
 

 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                ๑๔. ทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะตามล าน้ าโขง ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้ง
ที่ประชุมเรื่องแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง ในปี ๒๕๕๗ 
                ๑๕. ฝ่ายไทยเสนอให้มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย -เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ในเดือน
มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งฝ่ายเวียดนามเห็นชอบ และเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสเดียวกันด้วย 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ฝ่ายไทยเห็นควรให้เลื่อนการเยือนและการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน 
 

 ๗.๓  เสริมสร้างบทบาททีส่ร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ 
  ระหว่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ดังนี ้
              ๑. ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ ๖๘ (UN General Assembly : UNGA 68th) ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้การรับรองวันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันท่ี ๕ 
ธันวาคมของทุกปี และในปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล (International Year of Soil in 2015) 
                ๒. ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการยอมรับในระดับสหประชาชาติ ให้วันที่ ๕ ธันวาคมเป็นวันดินโลกนั้น จากปี ๒๐๑๔ 
เป็นต้นไป ทุกวันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า ๒๐๐ ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก 
เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองซึ่งจะส่งผลให้วันดินโลกอยู่ในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็น
ทางการ ส าหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับส านักงาน
ที่ปรึกษาการเกษตรประจ ากรุงโรม จะได้เตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกในวันที่ ๕ ธันวาคมทุกปี และปีดินสากล ในปี ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง      รายงานผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับ

เอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ผู้อ านวยการส านักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    

ของมนุษย์กับเอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ผู้อ านวยการส านักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประชุมกับเอกอัครราชทูต  Luis 
CdeBaca ผู้อ านวยการส านักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเรื่อง
รายงานการค้ามนุษย์และการจัดระดับของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ รวมทั้งน าเสนอความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของรัฐบาล
ไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงาน
เกี่ยวกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) บทบาท
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ในฐานะประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนรายงานผล   
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลไทยโดยเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้า
มนุษย์ท่ีประเทศไทยยื่นต่อประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน ๗ ประเด็น 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับทราบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงวอชิงตันดีซี ว่า กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดท าบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงงานเด็กและแรงงานบังคับ 
โดยบังคับให้ส่วนราชการทั้งหมดของรัฐบาลกลางห้ามสั่งซื้อสินค้าที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือดังกล่าว โดยในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทย    



                      สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                    (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มีสินค้าอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว จ านวน ๕ รายการ คือ กุ้ง สิ่งทอ ผลิตโดยใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ อ้อย และสื่อลามก 
ผลิตโดยใช้แรงงานเด็ก และปลา ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือแจ้งว่าขณะนี้    
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของประเทศไทยในการขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเดก็ 
ระหวา่งเดือนมกราคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗ โดยขอรับข้อมูลภายในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง      การจัดท าความตกลงประเทศเจ้าภาพส าหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติโดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรม   

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดท าความตกลงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพส าหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ

ในเรื่องเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (Thailand Institute 
of Justice : สถาบัน TIJ) ร่วมกับส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยการจัดท าความตกลงส าหรับจัดการประชุมดังกล่าวจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกัน (Exchange 
of Letters) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
  กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สิน     

ทางปัญญาและส านักงานลิขสิทธิ์เกาหลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

              ๑. อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและส านักงานลิขสิทธิ์เกาหลี [Memorandum of Understanding on the co-operation in 
the field of Copyright and Neighboring Rights between The Department of Intellectual Property (Ministry of 
Commerce Thailand) and The Korea Copyright Office Ministry of Culture Sports and Tourism of Republic of 
Korea] กับอธิบดีส านักงานลิขสิทธิ์เกาหลี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยลงนามร่วมกัน        
ในต้นฉบับภาษาอังกฤษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนาม และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเอกสารการลงนามครบถ้วนแล้วในวันเดียวกัน 
                ๒. บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์และป้องปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศผ่านการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่าง             
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการประชุมหารือระดับอธิบดีหรือระดับผู้บริหาร
ช้ันสูงและระดับเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านลิขสิทธิ์ เป็นต้น มีผลเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
นับจากวันที่ลงนาม และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกความร่วมมือ
ฉบับน้ีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ๖ เดือน ก่อนบันทึกความเข้าใจฯ จะมีก าหนดสิ้นสุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย คร้ังที่ ๑๓ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association-
IORA) ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
การต่างประเทศ (นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์) เข้าร่วมการประชุมฯ และให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ตามรายละเอียดในตารางติดตามผล ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ความมั่นคงทางทะเลและการปราบปรามโจรสลัด ได้แก่ เข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงทางทะเลและการปราบปราม
โจรสลัดภายใต้กรอบความร่วมมือ ให้ความร่วมมือในการจัดตั้ง Maritime Transport Council บริษัทขนส่งทางเรือในภูมิภาค 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาโจรสลัดในมหาสมุทรอินเดีย ติดตามสถานะความร่วมมือและรายงานผล 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                  (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 
 

 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

                ๒. การเช่ือมโยงด้านคมนาคม ได้แก่ เสนอแนวทางด าเนินการในการพัฒนาท่าเรือระบบขนส่งและโลจิสติกส์        
ในประเทศสมาชิกและการเช่ือมโยงท่าเรือในเอเชียกับท่าเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
                ๓. การค้าและการลงทุน ได้แก่ เป็น focal point คณะท างานด้านการค้าและการลงทุน พิจารณาเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนของประเทศสมาชิก การประชุมด้านการค้า การลงทุน และศุลกากร และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบความร่วมมือติดตามผลการด าเนินการของคณะท างานการค้าและการลงทุน ร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs 
ของประเทศสมาชิก 
                ๔. บทบาทภาคเอกชน ได้แก่ ติดตามผลการด าเนินการของ Business Forum เป็น focal point ของคณะท างาน
ด้านธุรกิจ ร่วมมือในการพัฒนาระบบการเงิน/ธนาคารในประเทศสมาชิก เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
                ๕. การประมง ได้แก่ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ Fisheries Support Unit และเป็น focal point 
ของไทยในเรื่องนี้ เข้าร่วมการสัมมนาด้านประมง และพิจารณาจัดฝึกอบรมด้านพืชพรรณไม้น้ าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ประเทศสมาชิก 
                ๖. การจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้า การจัดการน้ า และพัฒนา
ขีดความสามารถร่วมกับประเทศสมาชิก และเข้าร่วมการประชุมด้านจัดการภัยพิบัติในกรอบความร่วมมือ ประสานความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ศูนย์ประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาเซียน Intergovernmental 
Oceanographic Commission และศูนย์ในประเทศสมาชิก 
                ๗. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมและพิจารณาเป็นเจ้าภาพการประชุม /
สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์ภูมิภาคส าหรับวิทยาศาสตร์และการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยเฉพาะยา สมุนไพร 
เป็น focal point ของศูนย์ภูมิภาคส าหรับวิทยาศาสตร์และการถ่ายโอนเทคโนโลยีของ IORA โดยด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ฯ 
                ๘. การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ได้แก่ เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ข้อมูล
ท่องเที่ยวในภูมิภาคที่จะจัดตั้งขึ้น สนับสนุนความร่วมมือด้านหอจดหมายเหตุ การแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภูฏาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเชอริ่ง ต๊อปเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
ภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติดตาม     
ผลการเยือนของกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยและภูฏาน การเข้าไปลงทุนในภูฏานของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะในสาขาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจการท่องเที่ยว และการสนับสนุนให้ภูฏานส่งผลิตภัณฑ์มาไทยมากขึ้น 
                ๒. ความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การช่วยเหลือทางวิชาการ และการฝึกอบรมนักบินพาณิชย์และนักบิน
เฮลิคอปเตอร์แก่ภูฏาน 
                ๓. ความร่วมมือทางด้านการเกษตร ได้แก่ การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการเกษตร การประมงและปศุสัตว์ โดยส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน 
                ๔. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ ความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกันมากขึ้น 
และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ 
                ๕. ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ ความร่วมมือในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) การผลักดันการจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement-
FTA) ในกรอบ BIMSTEC การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperative Dialogue-ACD) 
ครั้งที่ ๒ ในเดือนมีนาคม ๒๐๑๕ ของไทย และขอรับการสนับสนุนต่อการสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ       
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council-UNSC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ และการสมัครรับเลือกตั้ง
ในต าแหน่งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ 
 

      ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ง 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ 
ก าลังพัฒนา 



                      สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                    (๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

      

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 
 

 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 

 ๗.๙  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 
   ระหว่างประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     สรุปสาระส าคญัมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                    (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) ของรัฐธรรมนูญ          
แห่งราชอาณาจักรไทย และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อการกระท าการใด
ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเป็นไป   
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง สรุปผลส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร 
                    ๑.๑ ประเทศไทยมีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) จ านวน ๕.๙ ล้านคน 
(ร้อยละ ๒๕.๙ ของครัวเรือนท้ังประเทศ) มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ๑๑๔.๖ ล้านไร่ (เฉลี่ย ๑๙.๔ ไร่ต่อราย) ผู้ถือครอง
และเนื้อท่ีถือครองท าการเกษตรมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๖ ร้อยละ ๑.๗ 
                    ๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรมากที่สุด คือ ๒.๘ ล้านราย 
(ร้อยละ ๔๖.๕) และ ๕๓.๕ ล้านไร่ (ร้อยละ ๔๖.๗) ตามล าดับ และภาคกลางมีผู้ถือครองท าการเกษตรน้อยที่สุด ๐.๘ ล้านราย 
(ร้อยละ ๑๔.๓) มีเนื้อที่ถือครอง ๑๙.๒ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๖.๘) 
                ๒. จังหวัดที่มีจ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรสูงสุด ๑๐ อันดับแรก คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี และศรีสะเกษ 
โดย ๓ จังหวัดแรกมีผู้ถือครองท าการเกษตรเกิน ๒ แสนราย (ร้อยละ ๒.๖๐  ๒.๒๙  ๒.๐๓ แสนราย ตามล าดับ) รองลงมาคือ 
ขอนแก่น (๑.๙๘ แสนราย) นครศรีธรรมราช (๑.๙๒ แสนราย) สุรินทร์ (๑.๘๗ แสนราย) ร้อยเอ็ด (๑.๘๑ แสนราย) สกลนคร 
(๑.๗๘ แสนราย) บุรีรัมย์ (๑.๗๖ แสนราย) และอุดรธานี (๑.๕๗ แสนราย) ตามล าดับ 
                ๓. ลักษณะการท าการเกษตร ผู้ถือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืช (ร้อยละ ๙๖.๔) ในจ านวนนี้ 
(ร้อยละ ๑๙.๙) มีการท าการเกษตรประเภทอ่ืนด้วย เช่น เลี้ยงปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีน้ าจืด หรือท านาเกลือสมุทร 
                ๔. เนื้อท่ีถือครองท าการเกษตร จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือ ท่ีปลูกข้าว (ร้อยละ ๕๑.) รองลงมาคือ ท่ีปลูก
พืชไร่ (ร้อยละ ๒๒.๓) ที่ปลูกยางพารา (ร้อยละ ๑๔.๖) ที่ปลูกพืชยืนต้น/ไม้ผล/สวนป่า (ร้อยละ ๘.๕) และที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร 
และไม้ดอกไม้ประดับ (ร้อยละ ๐.๘) 
                ๕. ผู้ถือครองที่ปลูกข้าวและเนื้อที่เพาะปลูกข้าว ในปี ๒๕๔๖-๒๕๕๖ มีจ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรที่ปลูกข้าว
ลดลงจาก ๔.๐ เหลือ ๓.๘ ล้านราย ในขณะที่เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจาก ๖๘.๔ เป็น ๗๒.๘ ล้านไร่ โดยเพิ่มขึ้นมากที่ข้าวนา
ปรัง (จากร้อยละ ๑๐.๙ เป็นร้อยละ ๑๖.๒) 
                ๖. ผู้ถือครองที่ปลูกยางพาราและเนื้อที่เพาะปลูกยางพารา ในปี ๒๕๔๖-๒๕๕๖ จ านวนผู้ถือครองที่เพาะปลูก
ยางพาราเพิ่มขึ้นจาก ๖.๑ เป็น ๑๑.๖ แสนราย เนื้อที่เพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจาก ๙.๖ เป็น ๑๖.๒ ล้านไร่ โดยครึ่งหนึ่งอยู่ใน
ภาคใต้ (๙.๕ ล้านไร่) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีเพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเกือบ ๗ เท่า (จาก ๐.๒ เป็น ๔.๓ ล้านไร่) 
                ๗. การศึกษาของผู้ถือครองท าการเกษตร ในปี ๒๕๔๖-๒๕๕๖ ผู้ถือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
สูงขึ้น คือ ผู้ถือครองฯ ที่ส าเร็จระดับมัธยมศึกษามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๙.๓ เป็นร้อยละ ๑๖.๕ ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๑.๒ เป็นร้อยละ ๒.๗ และ ปวช./ปวส.ฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๖ เป็นร้อยละ ๒.๘ ตามล าดับ 
                ๘. รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ผู้ถือครองท าการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
มากที่สุด (ร้อยละ ๒๘.๖) โดยมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๔๖ ถึงร้อยละ ๑๘.๙ 
                ๙. หนี้สินของครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร โดยผู้ถือครองท าการเกษตรเกือบครึ่งหนึ่งเป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน 
(ร้อยละ ๔๒.๙) ซึ่งในจ านวนนี้มีหนี้สินเพื่อการเกษตรร้อยละ ๓๖.๙ (เฉลี่ย ๑๒๔,๖๐๔ บาทต่อครัวเรือนท่ีเป็นหนี้) ส่วนใหญ่ร้อยละ 
๗๐.๙ กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



    สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
                 (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง      รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง                   
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจ าปี ๒๕๕๕ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้

 ๑. การให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมบังคับคดี เรื่องที่       
ขอหารือ ได้แก่ การมอบอ านาจในการด าเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ส านักงานประกันสังคม เรื่องที่ขอหารือ 
ได้แก่ บัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะน ามาใช้ขยายก าหนดเวลาการน าส่ง
เงินสมทบของนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้หรือไม่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่องที่ขอหารือ ได้แก่ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่องที่ขอหารือ ได้แก่ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณี
อนุโลมให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับพนักงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นต้น 
                ๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้จัดฝึกอบรม
ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเป็นวิทยากรออกไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐร้องขอ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ส าหรับ     
ปี ๒๕๕๕ ได้มีการจัดวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้แก่ กรมบัญชีกลาง 
กรมวิชาการเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส านักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้
ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และประชาชนท่ีต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยในปี ๒๕๕๕ มีการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๒ ครั้ง และได้
เผยแพร่เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 
และประชาชนท่ีสนใจเป็นระยะ ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
            คณะรัฐมนตรีมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองทั้งทางตรง
และทางอ้อม แล้วเสนอให้ศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาโดยด่วน อย่างช้าภายในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ (เรื่อง การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง) ที่มีมติให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม แล้วเสนอให้          
ศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาโดยด่วน อย่างช้าภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ตามที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งประเมินความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รายได้ รายจ่าย และการบริการ
ประชาชนท่ีมิอาจค านวณได้เป็นตัวเงิน เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป 
 
 
 



                     สรุปสาระส าคญัมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                    (๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานประจ าปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ มีสาระส าคัญ ๓ ส่วน ดังนี ้
           ๑. ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
           ๒. ส่วนท่ี ๒ ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย การกระจาย
อ านาจด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ การกระจายอ านาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ การก าหนดสัดส่วนรายได้          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดหลักการการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๓. การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผล การพัฒนาและ
ฝึกอบรม การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ และการด าเนินการอื่น ๆ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  
เร่ือง ประกาศ เร่ือง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี และข้อก าหนด 

ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ประกาศ เรื่อง การก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด   
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘) ซึง่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ
ประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ. ๒๕๔๘ รวม ๒ ฉบับ ร่างค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ และค าสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงานหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ประกาศและค าสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าว     
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ แล้ว ตามที่ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 

       ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ             
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

ภาคผนวก  : ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน 
 

 ในชวงวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตร ี 
รวมท้ังสิ้น ๓๙ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดอืนมกราคม ๒๕๕๗ 

 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในชวงวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรี จําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังสิ้น ๓๙ เรื่อง แบงเปนวาระเพ่ือพิจารณา ๘ เรื่อง 
วาระเพ่ือทราบ ๓๐ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๗ ม.ค. ๕๗ ๒๑ ม.ค. ๕๗ ๒๓ ม.ค. ๕๗ ๒๘ ม.ค. ๕๗

๘

๒๐

๒

๙

พ, 7

30

อ, 1

จํานวนเรื่อง 

เดอืน 

รวมท้ังสิ้น ๓๙ เร่ือง 

วาระอ่ืน ๆ ๑ เร่ือง (๒.๕๗ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๓๐ เร่ือง (๗๖.๙๒ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๘ เร่ือง (๒๐.๕๑ %) 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลกัษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามขอ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๓๘ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเปน วาระปกตแิละวาระจร สรุปไดดังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา   ๘ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ    ๒ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ   ๓๐ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ  ๒๔ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 
๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหนวยงานเจาของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  มีหนวยงานของรฐัและองคกร
อิสระเสนอเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๑๕ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรี รวม ๓๙ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

เร่ืองเพื่อพิจารณา เร่ืองเพื่อทราบ

๒

๒๔

๖ ๖

วาระปกติ

วาระจร

๒
๑
๑
๑
๑
๑

๓
๑
๑
๑

๔
๒

๔
๔

๑๒

๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐

อส.

ลต.

พศ.

อก.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ทก.

ทส.

กษ.

พม.

กต.

กค.

นร.

หนวยงาน 

จาํนวนเร่ือง 

จาํนวนเร่ือง 

ประเภทวาระ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเรื่องที่เปนกฎหมาย 
 เรื่องท่ีเสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ
เรื่องท่ีเปนกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือวาเปนกฎหมายประกอบดวย พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง เปนตน (มติคณะรัฐมนตรีท่ีจําแนกเปนเรื่องท่ัวไป และเรื่องท่ีเปนกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องท่ีไดรับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไมไดรวมเรื่องท่ีเจาของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 เรื่องท่ีเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี  จําแนกตามหลักการบริ หารราชการไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ  คือ
เรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๓๐  เรื่อง และเรื่องท่ี ไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  
จํานวน  ๙ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๓๖ เรื่อง

๙๒.๓๑ %

เรื่องกฎหมาย
๓ เรื่อง

๗.๖๙ %

นโยบายรัฐบาล, 
30, 78.95%

ไมสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล, 8, 

21.05%

รวมท้ังสิ้น  ๓๙  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๓๙ เรื่อง 

เรื่องท่ีสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล 

๓๐ เรื่อง 
๗๖.๙๒ % 

เรื่องท่ีไมสอดคลอง
กบันโยบายรฐับาล 

๙ เรื่อง 
๒๓.๐๘ % 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและดานหลักการพัฒนา 
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตละขอ 

  

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในแตละขอ 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

๗.๒ จําแนกตามดานหลักการพัฒนา 
 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามดานหลักการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามดานหลักการพัฒนา 
 
 

 
 

 
 
 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๕

๐

๘

๒ ๑ ๐

๗ ๗

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒

๑๓

๗

๐

๗

๑

จาํนวนเร่ือง 

ดาน 
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๖)   
 

(๕)   
 

จาํนวนเร่ือง 

(๑)  นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก (๒)  นโยบายความมัน่คงของรฐั 
(๓)  นโยบายเศรษฐกิจ (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๕)  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๖)  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
(๗)  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ (๘)  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี  

นโยบาย 

รวมท้ังสิ้น  ๓๐  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๓๐  เรื่อง 

(๑)  
 

(๒)   
 

(๓)   
 

(๔)   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

(๗)   
 

(๘)   
 

(๑)   ดานสงัคม 

(๒)   ดานเศรษฐกจิ 

(๓)   ดานการเมอืงการปกครอง 

(๔)   ดานความมัน่คง 

(๕)   ดานการตางประเทศ 

(๖)   ดานสิง่แวดลอม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ  
 เรื่องท่ีเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีและเปนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ไมมีความเก่ียวของ
กับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในภมิูภาคตาง ๆ  
 

 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
 คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี               
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๖๗ คณะ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง ไดดังนี้ 
 

 
 

๑๐. รางพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางดําเนินการ  
  ตั้งแตคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  ไมมีเรื่องท่ี
เก่ียวของกับ รางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาและเปนมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังไมมีรางพระราชบัญญัติท่ีอยู
ระหวางดําเนินการ  

 
๑๑.  กฎหมายประเภทตาง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

 

 เรื่องท่ีเปน พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
และกฎ กพ ซ่ึงไดลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษาแลว ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีจํานวน   
๑๓ ฉบับ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ไดดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หนวยงาน 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎกีา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ กพ 

กระทรวงมหาดไทย    ๓    
กระทรวงการคลัง    ๔    

กระทรวงแรงงาน    ๑    

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    ๑    
คณะกรรมการการเลือกตั้ง      ๒  

สํานักงานศาลปกครอง      ๑  

สํานักงานคกก.ปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ      ๑  
รวม    ๙  ๔  
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จาํนวนเร่ือง 

หนวยงาน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
 

 
 

 
 
 

     

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

ตารางอักษรยอ 
 

กระทรวง ไมสังกัดกระทรวง/หนวยงานอิสระ 

อักษรยอ ชื่อเต็ม อักษรยอ ชื่อเต็ม 

นร. สาํนักนายกรฐัมนตร ี พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

กห. กระทรวงกลาโหม อส. สํานักงานอัยการสูงสุด 

กค. กระทรวงการคลัง   

กต. กระทรวงการตางประเทศ   

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

พน. กระทรวงพลังงาน   

พณ. กระทรวงพาณิชย   

มท. กระทรวงมหาดไทย   

ยธ. กระทรวงยุติธรรม   

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม   

    

    

  
  

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 

 
คณะทํางาน 

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

 
 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




