-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กาหนดให้การแก้ไขและป้อ งกันปัญหายาเสพติ ด
เป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพืนที่ชลประทาน
๑.๕ เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
๑.๗ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการเนื่ อ งจากภาวะเงิ น เฟ้ อ และราคา
นามันเชือเพลิง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

รายงานดัชนี ราคาผู้ บริ โภคทั่ วไปและดัชนี ราคาผู้ บริ โภคพื้ นฐานของประเทศ และ
รายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของโลก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..)
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..)

๔๓๖/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗]

๑

๑๙๐๔/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]
๑๙๖๙/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๒
๒

๔๒๕/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗]

๒

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซือ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงการรับจานา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๖

-๒รายงานผลการจัดหาเงินกู้โครงการรับจานาข้าวเปลือก ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๖๔๖/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗]

๓

๑๗๒๗/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๔

๑๗๓๒/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๕

๑๗๔๐/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๕

๑๖๙๗/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๖

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทังในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุ รี อาเภอลาดหลุ มแก้ว จั งหวัดปทุมธานี และอาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ ง รั ด ด าเนิ น 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
สถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานผลการเบิ กจ่ ายลงทุน ของรั ฐ วิส าหกิจประจาปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔
(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖)
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้

-๓๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าข้าว
การรายงานผลการดาเนิ น การตามมติคณะรั ฐ มนตรี เรื่อง การเข้าร่ว มงาน
Universal Exhibition
รายงานภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖ และรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๑๙/๕๗ [๐๗/๐๑/๒๕๕๗]

๖

๒๑๐๙/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๗

๒๑๐๖/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๗

๑๘๓๕/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๙

๔๓๓/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗]

๙

๒๐๕๑/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๑๐

๑๙๕๓/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๑๑

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
โครงการผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังในไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๕๖

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

นโยบายการศึกษา
นโยบายแรงงาน
นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๕๕

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๐๕๒/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๑๒

-๔๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืนฐาน
ขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
ให้เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม
ครั้งที่ ๑

๑๘๒๙/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๑๕

๖๔๘/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗]
๑๖๘๙/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๑๖
๑๖

๑๙๔๙/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๑๗

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ
รายงานผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กับเอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ผู้อานวยการสานักงานติดตาม
และต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
การจั ดท าความตกลงประเทศเจ้ า ภาพส าหรั บการประชุม กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ย วชาญ
นานาชาติโ ดยสถาบั น เพื่อการยุ ติธ รรมแห่ งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ร่วมกับสานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)

-๕๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสาคัญของโลก
รายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียง
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสานักงานลิขสิทธิ์เกาหลี

๑๘๓๒/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๑๗

ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๓
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภูฏาน

๑๗๑๓/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]
๑๙๘๗/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๑๗
๑๘

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
สรุปผลสามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจาปี ๒๕๕๕
การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
รายงานประจาปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐบาลตามกฎหมายเป็นอานาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรี และข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๗๕๘/๕๗[๐๗/๐๑/๒๕๕๗]

๒๐

๑๗๑๐/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]
๑๖๘๘/๕๗[๒๑/๐๑/๒๕๕๗]

๒๐
๒๑

ว(ร) ๑๗๙๑/๕๗[๒๓/๐๑/๒๕๕๗]
ว(ร) ๑๙๘๖/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]
๑๙๕๔/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๒๑
๒๑
๒๒

ว(ล) ๑๙๗๒/๕๗[๒๘/๐๑/๒๕๕๗]

๒๒

-๖๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุ ก ประเภทได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
เป็นธรรม

-๗-

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็น
กฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนก ตามความ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๘๐๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๘

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
๑.๕ เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและ
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 หมวดปลาและสัตว์น้า
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๔๒ หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ ๐.๙๖ หมวดเครื่องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๔
หมวดอาหารส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๒ ส้าหรับหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ลดลงร้อยละ ๐.๐๕) จากดัชนีหมวดน้้ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓๖ หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๖ หมวดตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๕ หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๔ หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๒ หมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๗
๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๓.๕๔ เทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๘ สินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเคหสถาน หมวดอาหารส้าเร็จรูป ประกอบด้วยอาหารบริโภคในบ้าน และอาหารบริโภค-นอกบ้าน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐ มนตรี มี มติ เ ห็ นชอบในหลัก การร่ า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อ ง ลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิต (ฉบั บ ที่ ..)
มีสาระส้าคัญคือ ก้าหนดให้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลที่มีปริมาณก้ามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕
โดยน้้าหนัก ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔ ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๓ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่กระทรวงการคลั งเสนอ และให้ด้ าเนินการต่อไปได้ เมื่ อได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการการเลื อกตั้งแล้ว ทั้งนี้
หากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ให้น้าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เพื่อมิให้ร่างประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลออกไปอีก
๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามที่ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือกปีการผลิต
๒๕๕๕/๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้แก่ การสุ่มตรวจ การจัดประชาคมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ก้ า หนดหรื อ ไม่ การตรวจสอบพื้ น ที่ ก ารปลู ก ข้ า วของเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ที่ ผ่ า นประชาคม และการตรวจสอบ
การด้าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการออกใบรับรอง
๒. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการฯ ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
ของโรงสีข้าว/คลังสินค้ากลาง การตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือก/ข้าวสารในความครอบครองของเกษตรกร การตรวจสอบ
ข้าวเปลือกที่รับฝากจากเกษตรกร การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน้้าหนักและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ณ จุดรับจ้าน้า
๓. ขั้นตอนการรับจ้าน้าข้าวของเกษตรกร ได้แก่ การสุ่มตรวจความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับจ้าน้า
เพื่ อ ป้ อ งกั น การสวมสิ ท ธิ์ การสุ่ ม ตรวจปริ ม าณข้ า วของเกษตรกรที่ น้ า มาจ้ า น้ า การตรวจสอบเอกสารใบรั บ รองเกษตรกร
และหลักฐานการเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับจ้าน้า
ตลอดระยะเวลาโครงการฯ การตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยรับฝาก/คลังสินค้ากลาง การตรวจสอบการควบคุมวงเงิน
ค้้าประกันสัญญาและประกันภัยสินค้าให้ครอบคลุมปริมาณสินค้า ณ วันที่เข้าตรวจ การสุ่มตรวจการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนของเกษตรกร การตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือก/ข้าวสารที่รับฝากในโครงการฯ
และการตรวจสอบเทียบน้้าหนักกับเอกสารใบชั่งน้้าหนักและการจดค่าความชื้นข้าวเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานทางบัญชี
๔. ขั้นตอนการสีแปรสภาพและการส่งมอบข้าวสาร ได้แก่ การตรวจสอบเร่งรัดการสีแปรสภาพและการส่งมอบ
ข้าวสารของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
๕. ขั้นตอนการรับมอบและการเก็บรั กษาข้าวสารในคลังสินค้ากลาง ได้ แก่ การตรวจสอบการแปรสภาพข้า ว
ปริ ม าณการรั บ มอบสิ น ค้ า ของคลั ง สิ น ค้ า กลางและการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความสู ญ หายหรื อ ความเสี ย หายใด ๆ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์) และการสุ่มตรวจปริมาณข้าวสารตามโครงการฯ ระยะสิ้นสุด
โครงการฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการจัดหาเงินกู้โครงการรับจานาข้าวเปลือก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการจัดหาเงินกู้โครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๖ (เรื่อง โครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีการบริหารจัดการ
ในกรอบวงเงินหมุนเวียนของโครงการรั บจ้าน้าข้าวเปลือก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นจ้านวนรวม ๔๖๓,๘๐๕ ล้านบาท
ซึ่งเป็นวงเงินที่ต่้ากว่ากรอบวงเงินหมุนเวียนของโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้จ้านวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการนโยบาย
และก้า กั บ การบริห ารหนี้ ส าธารณะเห็ นควรให้ มี ก ารปรับ ปรุ งแผนบริ ห ารหนี้ สาธารณะ ประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้เหมาะสม ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้น้าเรื่องการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาและน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๓. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจ้าน้าข้าวไว้แล้ว กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. สามารถด้าเนินการโครงการฯ ต่อไปได้ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา
ตามอ้านาจหน้าที่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ได้
อนุมัติหรือเห็นชอบไว้ก่อนมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และประกาศตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๒ ฉบับ และรางคําสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งศูนยรักษาความสงบ
๒. รับ ทราบรา งคํา สั่ งนายกรั ฐมนตรี เรื่อ ง แต งตั้ ง ผูกํ า กับ การปฏิบั ติ ง าน หัว หนา ผู รับ ผิ ดชอบ และพนัก งาน
เจาหนาที่ในการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ
๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย
ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะ
ชัดเจน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๔

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและ
ภาคธุรกิจ ปริมาณการผลิตและจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวตามการลดลงของจานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านสุวรรณภูมิ และดอนเมืองซึ่งสอดคล้องกับการแจ้งเตือนของประเทศต่าง ๆ ที่ให้นักท่องเที่ยว
หลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุม อย่างไรก็ตามจานวนนักท่องเที่ยวรวม ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายทั้งปี
ที่ ๒๖.๒ ล้านคน ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่ น่าพอใจ ทั้งในด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่
ในเกณฑ์ต่า
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ ๒.๔
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาหรับในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ
๔.๐-๕.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๑-๓.๑ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ อย่างไรก็ดีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานการเบิกจ่ายจา กแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าไม่ต่ากว่า ๔๖,๕๐๐ ล้านบาท และการเบิกจ่ายภายใต้แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ขนส่งไม่ต่ากว่า ๑๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งภายใต้การประมาณการดังกล่าว การลงทุนภาครัฐในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ร้อยละ ๑๒.๐ แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ ๑๒.๐
แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ จะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ ๓.๐
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีลดลงจากการประมาณการในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ ๐.๔

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน
๒๕๕๖) ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จากการประมวลผลการดาเนินงานในไตรมาส ๔ ของรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีบัญชีทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทิน
จานวน ๕๔ แห่ง ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนในช่วงดังกล่าวได้จานวน ๑๐๑,๑๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ
๗๖.๙ ของเป้าหมายไตรมาส ๔ (จานวน ๑๓๑,๔๕๕ ล้านบาท) ซึ่งต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๙๑.๒
และสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖ ได้จานวน ๒๕๕,๓๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๘
ของเป้าหมายสะสม (จานวน ๓๔๕,๘๕๕ ล้านบาท)
๒. ผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเบิกจ่ายลงทุนของไตรมาสที่แล้ว มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายลงทุนต่ากว่าเป้าหมายหลายแห่ง โดยหากพิจารณารัฐวิสาหกิจ
ที่มีวงเงินลงทุนสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและมีผลการเบิกจ่ายลงทุนต่ากว่าเป้าหมายนั้น ที่สาคัญ ได้แก่ การรถไฟ
แห่ งประเทศไทย บริ ษัท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน) และการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่สาคัญเนื่องจากปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
การทบทวนแผนการลงทุน การส่งมอบงานล่าช้า รวมทั้งความไม่พ ร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินการ ส่งผลให้
ไม่สามารถดาเนินการลงทุนได้ตามแผน นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) มีการปรับลดอัตราการจ่ายค่าเครื่องบิน
ล่วงหน้า จากเดิมร้อยละ ๓๕ เป็นร้อยละ ๒๐ ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเป็น ผู้กาหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ากว่า
เป้ าหมายเดิ ม อย่า งไรก็ต าม รัฐ วิส าหกิ จที่ เ ป็น ปีป ฏิ ทิน ได้ แก่ บริ ษัท การบิ นไทย จากั ด (มหาชน) และการไฟฟ้ า ฝ่า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย คาดว่าจะสามารถเร่งเบิกจ่ายได้มากขึ้นในช่วงปลายปี
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๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ที่มีวงเงิน
ปรับลดลง ๕,๑๖๘.๙๒ ล้านบาท จากเดิม ๑,๓๒๑,๔๙๙.๗๖ ล้านบาท เหลือ ๑,๓๑๖,๓๓๐.๘๔ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการโดยมติคณะรัฐมนตรี และ/หรือโดยหน่วยงาน
ไว้ก่อนวันที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๒. กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการต่อไปได้เมื่อมติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดหรือแย้งต่อมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าข้าว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าข้าว
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะทางานประสานงานวิจัยและพัฒนาข้าว โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธาน ทาหน้าที่ประสานการจัดทาข้อมูล กาหนดมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว เพื่อสนับสนุนการกาหนดนโยบายการพัฒนาสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต พิจารณากาหนดหัวข้อ
วิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจาหน่ายได้เป็นจานวนมาก มีมูลค่าสูง มีคุณภาพได้มาตรฐานสูง สามารถ
เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งพิจารณากาหนดหัวข้อวิจัยในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้ า ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าผลงานวิ จั ย ด้ า นข้ า วที่ มี แ ล้ ว และการวิ จั ย ใหม่ ๆ ไปใช้ ใ นภาคธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น และติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนา การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในกิจการสินค้าข้าว
๒. ทิศทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าข้าวของประเทศไทย และข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าว (นาร่อง) ปี ๒๕๕๗
๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์การวิจัย ได้มีการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยเรื่องข้าวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๐ โดยต้นน้า ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว กลางน้า ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และ
ปลายน้า ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและการตลาดข้าว และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒.๒ ผลงานตามกรอบยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะนาไปขยายผล แยกเป็น ต้นน้า จานวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ด้านการปรับปรุง
พันธุ์ข้าว ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ด้านลดความสูญเสียจากโรคและแมลงศัตรูข้าว ด้าน Zoning/ภาพถ่ายดาวเทียม กลางน้า
จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ด้านการเก็บรักษาข้าว การลดความชื้น และการตรวจวิเคราะห์ข้าว และปลายน้า จานวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นยา และการติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด (Rice Watch)
๒.๓ แผนงานดาเนินการวิจัยที่สาคัญ ปี ๒๕๕๗ ได้มีการกาหนดหัวข้องานวิจัยด้านข้าวที่สาคัญที่จะดาเนินการ
จานวน ๑๔ หัวข้อ แบ่งเป็น ต้นน้า มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อแก้ไ ขปัญหาราคาข้าวตกต่า ต้นทุนการผลิตสู ง
๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จานวน ๔ หัวข้อ กลางน้า มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
จานวน ๔ หัวข้อ และปลายน้า มุ่งเน้นการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มขีดความสามารถในการขยาย
ตลาดข้าวไทย จานวน ๔ หัวข้อ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จานวน ๒ หัวข้อ
๒.๔ ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าวนาร่อง ปี ๒๕๕๗ มีจานวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๖๐ ล้านบาท
ได้แก่ โครงการขยายผลโรงอบแห้งข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้นและการกาจัดศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยว วงเงิน ๖๐ ล้านบาท
และโครงการขยายผลเครื่ องต้ น แบบในการก าจั ด แมลงในข้ า วสารโดยเทคโนโลยี จากคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุเ พื่ อ อาหารที่ ส ะอาด
และปลอดภัยระดับชุมชนและอุตสาหกรรม วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท
๓. โครงการสนับสนุนให้ ชาวนารายใหญ่ที่มีผลผลิตส่วนเกินไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกได้
(เกินวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อฤดู) มาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกาหนดให้มีการจัดทาโครงการส่งเสริมชาวนาที่มีศักยภาพ
ให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ โดยชาวนาสามารถเลือกที่จะประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ เป็นผู้ผลิต รวบรวม
และจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจด้านนี้อยู่แล้ว เป็นผู้ผลิต
และผู้จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนกรณีชาวนาที่มี
พื้นที่มากและมีศักยภาพอยู่รวมกันในชุมชนหลายรายประสงค์จะรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
๔. การผลิตเอทานอลจากข้าว ได้มีการศึกษาแนวทางการนาข้าวไปผลิตเอทานอล ได้แก่ กระบวนการผลิตเอทานอล
การประเมินต้นทุนการผลิตเอทานอล และโรงงานที่ผลิตเอทานอลในประเทศไทย
๕. ในการดาเนินการตามข้อ ๑-๓ จะใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานในการดาเนินงาน สาหรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านข้าวนาร่อง ปี ๒๕๕๗ จานวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณ ซึ่งหากมี
การดาเนินงานทั้ง ๒ โครงการจะทาให้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์และมีความคุ้มค่าที่จะดาเนินโครงการวิจัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและ
ภาคธุรกิจ ปริมาณการผลิตและจาหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวตามการลดลงของจานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านสุวรรณภูมิ และดอนเมืองซึ่งสอดคล้องกับการแจ้งเตือนของประเทศต่าง ๆ ที่ให้นักท่องเที่ยว
หลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุม อย่างไรก็ตามจานวนนักท่องเที่ยวรวม ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ทั้งปีที่ ๒๖.๒ ล้านคน ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งในด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่
ในเกณฑ์ต่า
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ ๒.๔
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาหรับในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ
๔.๐-๕.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๑-๓.๑ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ อย่างไรก็ดีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานการเบิกจ่ายจากแผ นบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าไม่ต่ากว่า ๔๖,๕๐๐ ล้านบาท และการเบิกจ่ายภายใต้แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ขนส่งไม่ต่ากว่า ๑๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งภายใต้การประมาณการดังกล่าว การลงทุนภาครัฐในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ร้อยละ ๑๒.๐ แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ ๑๒.๐
แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี ๒๕๕๗ จะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ ๓.๐
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีลดลงจากการประมาณการในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ ๐.๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง 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 ชะลอตัวลงทั้งการส่งออกและการนาเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสที่ ๓ การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น ๑๑๙,๕๗๔.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมูลค่า
การส่งออกเท่ากับ ๕๘,๘๓๕.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนาเข้าเท่ากับ ๖๐,๗๓๘.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับไตรมาสที่ ๒
ของปี ๒๕๕๖ มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๔๓ และมูลค่าการนาเข้าลดลงร้อยละ ๖.๑๒ ส่งผลให้ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๖
ดุลการค้ายังคงขาดดุล แต่มีมูลค่าลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีมูลค่า ๑,๙๐๒.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าการส่งออกและนาเข้ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ ๒.๐๘ สาหรับมูลค่าการนาเข้ามีมูลค่าลดลง
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 การลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๖ การลงทุนที่ได้รับอนุมัติมีจานวนทั้งสิ้น ๔๘๓ โครงการ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยในไตรมาสที่ ๓ การลงทุนในกิจการต่าง ๆ มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน โดยโครงการลงทุนในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐๐
จานวน ๑๘๘ โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน ๕๕,๘๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างประเทศ ๑๔๓ โครงการ
เป็นเงินลงทุน ๒๑๐,๒๐๐ ล้านบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย ร้อยละ ๑๐๐ จานวน ๑๕๒ โครงการ เป็นเงินลงทุน ๘๒,๐๐๐ ล้านบาท
๒. รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒.๑ อุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม การผลิ ต และจ าหน่า ยผลิต ภั ณ ฑ์ กลุ่ ม สิ่ งทอคาดว่ า จะขยายตั ว
ตามความต้ อ งการใช้ ภ ายในประเทศในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง เช่ น กลุ่ ม เส้ น ใยสั ง เคราะห์ ผ้ า ผื น ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กลุ่มเครื่องนุ่งห่มคาดว่า จะขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่เทศกาลสาคัญต่าง ๆ ประกอบกับกาลังซื้อผู้บริโภคสินค้า
แฟชั่นอาจจะชะลอตัวตามหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกคาดว่า จะกระเตื้องขึ้นในทิศทางที่เป็นบวก
ในช่วงเทศกาลสาคัญปลายปี
๒.๒ อุต สาหกรรมปูน ซีเ มนต์ ภาพรวมการผลิต และการจาหน่า ยในประเทศของอุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต์
มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไทยกาลังจะเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานในภาคก่อสร้างซึ่งเป็นแรงงาน
กลุ่มเดียวกับแรงงานในภาคเกษตรจะทยอยกันกับสู่ภูมิลาเนาของตน ส่งผลให้ภาคก่อสร้างต้องชะลอตัวลง สาหรับแนวโน้ม
การส่ งออกคาดว่ า จะปรับตั วลดลงอย่า งต่อเนื่อง เนื่องจากความต้ องการใช้ปู นซีเมนต์ในประเทศมีแ นวโน้ มสูงขึ้ น ส่งผลให้
บริษัทผู้ผลิตมีนโยบายสารองปูนซีเมนต์ไว้ใช้ในประเทศมากขึ้น
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกาหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี ๒๕๕๗ จานวน ๔๓ รายการ คงเดิมต่อไปในระยะหนึ่ง
และให้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
โดยสินค้าและบริการ จานวน ๔๓ รายการ จาแนกเป็น สินค้า ๔๐ รายการ และบริการ ๓ รายการ ดังนี้
๑. หมวดอาหาร ได้แก่ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกร เนื้อสุกร
น้าตาลทราย น้ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน
นมผง นมสด แป้งสาลี อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก ผลปาล์มน้ามัน
๒. หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจาวัน ได้แก่ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า
๓. หมวดปัจจัยทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้า
รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน
๔. หมวดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น สายไฟฟ้า
๕. หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระดาษทาลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน เยื่อกระดาษ
๖. หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง
รถยนต์บรรทุก
๗. หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก
๘. หมวดยารักษาโรค ได้แก่ ยารักษาโรค
๙. หมวดอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน
๑๐. หมวดบริการ ได้แก่ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่า
สถานที่เก็บสินค้า บริการทางการเกษตร

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการผลิ ตเอทานอลจากมั นสาปะหลั งในไตรมาส ๓/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมัน สาปะหลั ง
ปี ๒๕๕๕/๕๖

คณะรั ฐมนตรีมี มติรับ ทราบผลการด าเนิ นโครงการผลิ ตเอทานอลจากมัน สาปะหลัง ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังในไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๖ มีสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากน้าตาล :
มั น ส าปะหลั ง เท่ า กั บ ๗๐ : ๓๐ คิ ด เป็ น ปริ ม าณการใช้ เ อทานอลจากกากน้ าตาล : มั น ส าปะหลั ง เท่ า กั บ ๑๗๑,๒๘๒,๒๘๕ ลิ ต ร :
๗๓,๖๕๕,๘๗๐ ลิตร หรือคิดเป็นปริมาณหัวมันสด จานวน ๔๙๙,๗๙๑ ตัน
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินโครงการฯ
๒.๑ ผู้ผลิตเอทานอล ได้แก่ บริษัท อี85 จากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังหยุดการผลิตเอทานอล
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อปรับปรุงระบบบ่อบาบัด และคลังกลางมันเส้น องค์ก ารคลังสินค้า ในพื้นที่ใกล้เคีย งกับโรงงานเอทานอล
มีมันเส้นไม่เพียงพอกับความต้องการใช้มันเส้นผลิตเอทานอล ผู้ผลิตเอทานอลจาเป็นต้องรับมันเส้น องค์การคลังสินค้า ในพื้นที่หรือจังหวัดอื่น
ทาให้มีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและราคาเอทานอล
๒.๒ ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ บางราย ไม่สามารถซื้อเอทานอล
จากมันสาปะหลังได้ตามสัดส่วน
๓. แนวทางการแก้ไขปัญหา กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานแจ้งผู้ค้าน้ามั นตามมาตรา ๗ เพื่อขอความร่วมมือ
ให้รับซื้อเอทานอลตามสัดส่วน

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การจางงานและรายได
๑.๑ การจางงานลดลงรอยละ ๑.๒ เปนการลดทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร อัตราการวางงานเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ ๐.๗๗ มีสาเหตุจาก (๑) เศรษฐกิจชะลอตัวลง สงผลใหเกิดการวางงานทั้งผูที่เคยทํางานมากอนและผูที่ไมเคยทํางาน
มากอน รวมทั้งเปนชวงการวางงานตามฤดูกาลชวงเพาะปลูก และ (๒) กําลังแรงงานลดลงแมวาอัตราการวางงานสูงขึ้นในระดับ
รอยละ ๐.๗๗ แตยังเปนอัตราการวางงานที่ต่ํา
๑.๒ คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ไมรวมคาลวงเวลา และผลประโยชนตอบแทนอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑.๑
จากชวงเดียวกับปกอน ราคาสินคาที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๗ ทําใหคาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนแทจริงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๙.๓
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๙
๒. ด านการศึ ก ษา เด็ก ที่ม าจากครอบครั วผู มีร ายได น อยยัง คงมีโ อกาสทางการศึ ก ษานอ ย โดยเฉพาะโอกาส
การศึกษาในระดับสูงกวาภาคบังคับ จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ชี้วาเด็กไทย
ยังไมไดรับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และเด็กที่มาจากครอบครัวผูม ีรายไดนอยยังมีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นไปต่ํา โดยไดรับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงรอยละ ๘.๘๗ ของประชากรวัยเรียนในกลุมรายไดนี้
๓. ดานสุขภาพ ผูปวยโรคไขเลือดออกยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เทา จากชวงเดียวกับปที่แลว
โดยพบมากในกลุมนักเรียนอายุ ๑๐-๑๔ ป ผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น มีคาใชจายดานสุขภาพนอยลง
แตยังจําเปนตองเนนความสําคัญของการเรงยกระดับคุณภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพในชุมชน
ใหไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการของผูมีรายไดนอยและผูที่อาศัยนอกเขตเมืองมากขึ้น และสามารถลดภาระคาใชจายจาก
การเดินทาง
๔. ดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคนในสังคมไทย ผูสูบบุหรี่และผูที่ดื่มแอลกอฮอลที่อาศัยในเขตเทศบาลและ
ผูที่จบปริญญามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในป ๒๕๕๔ โดยผูสูบบุหรี่ในเขตเทศบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๒.๖ จากป ๒๕๕๒ ขณะที่ผูสูบบุหรี่
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยรอยละ ๐.๒ จํานวนผูสูบบุหรี่กลุมผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
เพิ่มขึ้นจาก ๓.๕๒ แสนคนในป ๒๕๕๐ เปน ๔.๗๑ แสนคนในป ๒๕๕๔ ขณะที่ผูสูบบุหรี่ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา
ลดลงจาก ๗.๒๑ ลานคนในป ๒๕๕๐ เปน ๖.๙๐ ลานคนในป ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยในเขตเมืองมีคาใชจายในการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่คิดเปนสัดสวนตอคาใชจายในการศึกษา ๑.๐ เทา
๕. ดานความมั่นคงทางสังคม การแพรระบาดยาเสพติดยังคงมีความรุนแรง การจับกุมผูคาและผูเสพยังคงมีสัดสวน
มากที่สุดของคดีอาชญากรรม โดยสามารถจับกุมผูต องหาคดียาเสพติดได ๑๒๐,๕๖๗ คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป ๒๕๕๕
และจากไตรมาสกอนหนารอยละ ๒๑.๖ และ ๔.๖ ตามลําดับ และตองเฝาระวังการระบาดของยาไอซในกลุมผูมีรายไดนอย
เนื่องจากมีการแบงจําหนายยาไอซในระดับราคาตามกําลังซื้อ ทําใหสามารถเขาถึงผูมีรายไดนอยหรือปานกลางไดงาย รวมทั้งยังมี
การขยายตัวของยาเสพติดรูปแบบใหมในกลุมนักเรียน นักศึกษา และนักเที่ยวสถานบันเทิง

๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําป ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอรายงานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ประจําป ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐
โดยรายงานดังกลาวมีสาระสําคัญ ๔ สวน ดังนี้
๑. สวนที่ ๑ ประชากรเด็กและเยาวชน เปนการนําเสนอโครงสรางและแนวโนมประชากรเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ความตองการและสภาวการณของเด็กและเยาวชนในอนาคต
๒. สวนที่ ๒ สภาพการณและแนวโนม ผลการดําเนินการ และแนวทางการแกไขปญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประกอบด วย เด็ก และเยาวชนกับครอบครัว เด็ กและเยาวชนกับ สุขภาพและความปลอดภัย เด็ กและเยาวชนกับ การศึกษา
เด็กและเยาวชนกับวัฒนธรรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนกับการนันทนาการ เด็กและเยาวชนกับสื่อ เด็กและเยาวชน
กับการสงเสริมการมีสวนรวม รวมถึงสภานักเรียน และการรวมกลุม เด็กและเยาวชนกับการปกปองคุมครองเปนพิเศษ เด็กและ
เยาวชนกับการประกอบอาชีพและการมีงานทํา เด็กและเยาวชนกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เด็กและเยาวชนกับการเตรียมความพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. สวนที่ ๓ สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย เปนการรายงานผลงานความกาวหนาของสภาเด็กและเยาวชน
รวมทั้งวิเคราะหความสําเร็จ/ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
๔. สวนที่ ๔ งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนการวิเคราะหการใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ ไดมีขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน แบงเปน
๔.๑ มาตรการเรงดวน ประกอบดวย ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ดานการสงเสริมพัฒนาการ
เด็ ก เล็ ก ด า นสภาพแวดล อ มที่เ หมาะสมและปลอดภั ย สํ า หรั บเด็ ก ด า นมาตรการเร ง ด ว นเพื่ อ ลดป ญ หาและผลกระทบจาก
การตั้งครรภของกลุมเด็กและเยาวชน ดานการปกปองคุมครองเด็ก ดานผลกระทบจากสื่อ ดานการเขาสูตลาดแรงงานของเยาวชน
และดานการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
๔.๒ มาตรการระยะยาว ประกอบดวย เสริมสรางการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองครวม พัฒนาระบบ
บริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีการตอเชื่อมกันมากขึ้น และสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคีอื่น ๆ

๑๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. สถานการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ประเด็นปญหาสําคัญ และแนวโนมสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม
๑.๑ ปจจัยที่สงผลกระทบตอสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๔ เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึง รอยละ ๖ ตอป ในขณะที่จํานวนประชากรในประเทศเพิ่มอยางตอเนื่อง จาก ๖๒ ลานคน ในป
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน ๖๔.๑ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ คิดเปนอัตราการเติบโต เฉลี่ยรอยละ ๐.๕ ตอป โดยเฉพาะประชากรในเขตเทศบาล
ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในเกือบทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังพบวา การลงทุน การสงออก จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน จากขอมูล
ตาง ๆ บงชี้ใหเห็นวาประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมีความตองการใชทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงผลใหเกิดของเสียและมลพิษ
เพิ่มมากขึ้นดวย
๑.๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีประเด็นทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ที่นาสนใจ
ไดแก อุทกภัยป พ.ศ. ๒๕๕๔ สถานการณหมอกควันและไฟปาในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๕ และการลักลอบคาสัตวปาและพืชปา
ผิดกฎหมาย
๑.๓ แนวโนมสถานการณที่สําคัญในอนาคต ไดแก การบริหารจัดการน้ําที่ตองดําเนินการอยางบูรณาการและ
ใหความสําคัญกับการจัดการทั้งดานปริมาณและคุณภาพน้ํา และแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่กําลังเขามาเปนเครื่องมือหลักในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะดานมาตรการหรือเครื่องมือ
๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบดวย ระยะสั้น ไดแก การตั้งเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะตาง ๆ
อยางชัดเจน การพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจ และระยะยาว ไดแก การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับ
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การบู ร ณาการทางความคิ ด
การวางแผนงาน และการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
๒.๒ ข อ เสนอแนะด า นมาตรการ ประกอบด ว ย ระยะสั้ น ได แ ก การสร า งระบบตรวจสอบและติ ด ตาม
การดําเนินงานเฝาระวัง ติดตามจับกุมผูกระทําผิด การพัฒนาระบบประชาสัมพันธและการใหความรูผานสื่อประเภทตาง ๆ และ
การใชกลไกงบประมาณเพื่อเปนเครื่องมือในการยกระดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและปองกันการดําเนินงานที่ซ้ําซอนกัน
ระหว า งหน ว ยงานทั้ ง ในระดั บ รัฐ บาลกลางและรั ฐ บาลท อ งถิ่ น และระยะยาว ได แก การพัฒ นาระบบบู ร ณาการทางข อ มู ล
ดานสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานตาง ๆ และการสนับสนุนการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อสรางแรงจูงใจในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑๓ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on
Bilateral Cooperation-JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นประธานร่วม ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมเห็นพ้องให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม รวมทั้งการจัดตั้งกลไกในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการ /
ปลัดกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นกลไกหลักในการหารือนโยบายและความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน
๒. ที่ประชุมเห็นพ้องให้ขยายความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การฟอกเงิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cyber-crimes) และเสนอให้จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด
ระหว่างไทยกับเวียดนามตามแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างกัน
๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายไทยจัดตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อร่วมมือกับคณะทางานของเวียดนามในการแก้ปัญหา
เรือประมงเวียดนามรุกล้าเข้ามาทาการประมงในน่านน้าไทย
๔. ที่ประชุมเห็นพ้องให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคี ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี ๒๕๖๓ โดยใช้ประโยชน์จากกรอบการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee-JTC) อย่างเต็มที่
๕. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ข้าว
ยางพารา และมันสาปะหลัง ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น
๖. ที่ประชุมเห็นพ้องให้สองฝ่ายร่วมกันผลักดันการลงนามในข้อตกลงเพื่อรวมเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ เข้าใน
แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor-EWEC) อย่างเป็นทางการภายในปี ๒๕๕๗
๗. ที่ประชุมเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่อส่งเสริมการค้า
และการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยฝ่ายไทยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้
(Southern Economic Corridor-SEC) และพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งทางเรือตามแนวชายฝั่งทะเล
๘. ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยเฉพาะตามเส้นทาง EWEC และเส้นทาง
หมายเลข ๘ โดยฝ่ายไทยได้ย้าข้อเสนอเรื่องความร่วมมือ ACMECS Single Visa
๙. ฝ่ายเวียดนามเสนอให้มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานโดยเร็ว ซึ่งฝ่ายไทยรับที่จะ
หารือในรายละเอียดกับฝ่ายเวียดนามต่อไป
๑๐. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดการจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมสาหรับปี ๒๕๕๗๒๕๕๙ ให้สาเร็จโดยเร็ว โดยฝ่ายเวียดนามเสนอให้มีการจัดทาความตกลงด้านกีฬา ซึ่งฝ่ายไทยรับจะพิจารณา
๑๑. ที่ประชุมเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางการศึกษาและเยาวชน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษาและเวียดนามศึกษาระหว่างกัน
๑๒. ที่ประชุมสนับสนุนบทบาทของสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
๑๓. ที่ประชุมได้ย้าเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ และ
แสดงความพอใจกับความคืบหน้าของการหารือในกรอบอาเซียน-จีน ซึ่งได้มีการหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดทาแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct-COC) เป็นครั้งแรก และหวังว่าทุกฝ่ายจะรักษาแรงขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่การจัดทา COC ต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๑๔. ทั้งสองฝ่ายให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะตามลาน้าโขง ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้ง
ที่ประชุมเรื่องแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้าล้านช้าง-แม่น้าโขง ในปี ๒๕๕๗
๑๕. ฝ่ายไทยเสนอให้มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ในเดือน
มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งฝ่ายเวียดนามเห็นชอบ และเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสเดียวกันด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ฝ่ายไทยเห็นควรให้เลื่อนการเยือนและการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน

๗.๓ เสริมสร้างบทบาททีส่ ร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรับรองวันดินโลกขององค์การสหประชาชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ดังนี้
๑. ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ ๖๘ (UN General Assembly : UNGA 68th) ณ สานักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้การรับรองวันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ ๕
ธันวาคมของทุกปี และในปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล (International Year of Soil in 2015)
๒. ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการยอมรับในระดับสหประชาชาติ ให้วันที่ ๕ ธันวาคมเป็นวันดินโลกนั้น จากปี ๒๐๑๔
เป็นต้นไป ทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า ๒๐๐ ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก
เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองซึ่งจะส่งผลให้วันดินโลกอยู่ในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็น
ทางการ สาหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสานักงาน
ที่ปรึกษาการเกษตรประจากรุงโรม จะได้เตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกในวันที่ ๕ ธันวาคมทุกปี และปีดินสากล ในปี ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการประชุ ม ระหว่ า งรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กั บ
เอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ผู้อานวยการสานักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กับเอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ผู้อานวยการสานักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ ประชุมกับ เอกอัครราชทูต Luis
CdeBaca ผู้อานวยการสานักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเรื่อง
รายงานการค้ามนุษย์และการจัดระดับของประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๗ รวมทั้งนาเสนอความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของรัฐบาล
ไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงาน
เกี่ยวกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) บทบาท
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ในฐานะประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนรายงานผล
การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาลไทยโดยเปรียบเทียบการดาเนินงาน
ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการดาเนินงานของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้า
มนุษย์ที่ประเทศไทยยื่นต่อประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน ๗ ประเด็น
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับทราบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงวอชิงตันดีซี ว่า กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทาบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงงานเด็กและแรงงานบังคับ
โดยบังคับให้ส่วนราชการทั้งหมดของรัฐบาลกลางห้ามสั่งซื้อสินค้าที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าว โดยในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทย

๑๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

มีสินค้าอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว จานวน ๕ รายการ คือ กุ้ง สิ่งทอ ผลิตโดยใช้แรงงานเด็กและแรงงานบัง คับ อ้อย และสื่อลามก
ผลิตโดยใช้แรงงานเด็ก และปลา ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือแจ้งว่าขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดทารายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของประเทศไทยในการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗ โดยขอรับข้อมูลภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทาความตกลงประเทศเจ้าภาพสาหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทาความตกลงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสาหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ
ในเรื่องเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (Thailand Institute
of Justice : สถาบัน TIJ) ร่วมกับสานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยการจัดทาความตกลงสาหรับจัดการประชุมดังกล่าวจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกัน (Exchange
of Letters) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสานักงานลิขสิทธิ์เกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสานักงานลิขสิทธิ์เกาหลี [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] กับอธิบดีสานักงานลิขสิทธิ์เกาหลี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยลงนามร่วมกัน
ในต้นฉบับภาษาอังกฤษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนาม และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเอกสารการลงนามครบถ้วนแล้วในวันเดียวกัน
๒. บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์และป้องปรามการละเมิด
ลิข สิท ธิ์ ตลอดจนส่ งเสริ มอุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมของทั้ งสองประเทศผ่ านการหารื อ แลกเปลี่ ยนความรู้ ความเข้า ใจระหว่ า ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการประชุมหารือระดับอธิบดีหรือระดับผู้บริหาร
ชั้นสูงและระดับเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านลิขสิทธิ์ เป็นต้น มีผลเป็นระยะเวลา ๓ ปี
นับจากวันที่ลงนาม และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกความร่วมมือ
ฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ๖ เดือน ก่อนบันทึกความเข้าใจฯ จะมีกาหนดสิ้นสุด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim AssociationIORA) ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย โดยมีที่ปรึกษารั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ (นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ) เข้าร่วมการประชุมฯ และให้ส่วนราชการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามรายละเอียดในตารางติดตามผล ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ความมั่นคงทางทะเลและการปราบปรามโจรสลัด ได้แก่ เข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงทางทะเลและการปราบปราม
โจรสลัดภายใต้กรอบความร่วมมือ ให้ความร่วมมือในการจัดตั้ง Maritime Transport Council บริษัทขนส่งทางเรือในภูมิภาค
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาโจรสลัดในมหาสมุทรอินเดีย ติดตามสถานะความร่วมมือและรายงานผล

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๒. การเชื่อมโยงด้านคมนาคม ได้แก่ เสนอแนวทางดาเนินการในการพัฒนาท่าเรือระบบขนส่งและโลจิสติกส์
ในประเทศสมาชิกและการเชื่อมโยงท่าเรือในเอเชียกับท่าเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
๓. การค้าและการลงทุน ได้แก่ เป็น focal point คณะทางานด้านการค้าและการลงทุน พิจารณาเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนของประเทศสมาชิก การประชุมด้านการค้า การลงทุน และศุลกากร และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบความร่วมมือติดตามผลการดาเนินการของคณะทางานการค้าและการลงทุน ร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs
ของประเทศสมาชิก
๔. บทบาทภาคเอกชน ได้แก่ ติดตามผลการดาเนินการของ Business Forum เป็น focal point ของคณะทางาน
ด้านธุรกิจ ร่วมมือในการพัฒนาระบบการเงิน/ธนาคารในประเทศสมาชิก เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง
๕. การประมง ได้แก่ ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ Fisheries Support Unit และเป็น focal point
ของไทยในเรื่องนี้ เข้าร่วมการสัมมนาด้านประมง และพิจารณาจัดฝึกอบรมด้านพืชพรรณไม้น้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ประเทศสมาชิก
๖. การจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้า การจัดการน้า และพัฒนา
ขีดความสามารถร่วมกับประเทศสมาชิก และเข้าร่วมการประชุมด้านจัดการภัยพิบัติในกรอบความร่วมมือ ประสานความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ศูน ย์ประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาเซียน Intergovernmental
Oceanographic Commission และศูนย์ในประเทศสมาชิก
๗. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมและพิจารณาเป็นเจ้าภาพการประชุม /
สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์ภูมิภาคสาหรับวิทยาศาสตร์และการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยเฉพาะยา สมุนไพร
เป็น focal point ของศูนย์ภูมิภาคสาหรับวิทยาศาสตร์และการถ่ายโอนเทคโนโลยีของ IORA โดยดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ฯ
๘. การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ได้แก่ เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ข้อมูล
ท่องเที่ยวในภูมิภาคที่จะจัดตั้งขึ้น สนับสนุนความร่วมมือด้านหอจดหมายเหตุ การแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภูฏาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเชอริ่ง ต๊อปเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
ภูฏาน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติ ดตาม
ผลการเยือนของกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยและภูฏาน การเข้าไปลงทุ นในภูฏานของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะในสาขาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจการท่องเที่ยว และการสนับสนุนให้ภูฏานส่งผลิตภัณฑ์มาไทยมากขึ้น
๒. ความร่ ว มมื อ ทางวิ ชาการ ได้ แ ก่ การช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ชาการ และการฝึ ก อบรมนั ก บิ น พาณิ ชย์ แ ละนั ก บิ น
เฮลิคอปเตอร์แก่ภูฏาน
๓. ความร่วมมือทางด้านการเกษตร ได้แก่ การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการเกษตร การประมงและปศุสัตว์ โดยส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน
๔. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ ความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกันมากขึ้น
และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
๕. ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ ความร่วมมือในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) การผลักดันการจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade AgreementFTA) ในกรอบ BIMSTEC การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperative Dialogue-ACD)
ครั้งที่ ๒ ในเดื อนมีนาคม ๒๐๑๕ ของไทย และขอรั บ การสนับ สนุน ต่อ การสมัค รรั บเลื อกตั้งในต าแหน่งสมาชิกไม่ถ าวรของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council-UNSC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ และการสมัครรับเลือกตั้ง
ในตาแหน่งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ
กาลังพัฒนา
๑๘ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขตามมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อการกระทาการใด
ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลสามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลสามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทาการเกษตร
๑.๑ ประเทศไทยมีผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) จานวน ๕.๙ ล้านคน
(ร้อยละ ๒๕.๙ ของครัวเรือนทั้งประเทศ) มีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ๑๑๔.๖ ล้านไร่ (เฉลี่ย ๑๙.๔ ไร่ต่อราย) ผู้ถือครอง
และเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๖ ร้อยละ ๑.๗
๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรมากที่สุด คือ ๒.๘ ล้านราย
(ร้อยละ ๔๖.๕) และ ๕๓.๕ ล้านไร่ (ร้อยละ ๔๖.๗) ตามลาดับ และภาคกลางมีผู้ถือครองทาการเกษตรน้อยที่สุด ๐.๘ ล้านราย
(ร้อยละ ๑๔.๓) มีเนื้อที่ถือครอง ๑๙.๒ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๖.๘)
๒. จังหวัดที่มีจานวนผู้ถือครองทาการเกษตรสูงสุด ๑๐ อันดับแรก คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
โดย ๓ จังหวัดแรกมีผู้ถือครองทาการเกษตรเกิน ๒ แสนราย (ร้อยละ ๒.๖๐ ๒.๒๙ ๒.๐๓ แสนราย ตามลาดับ ) 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) ตามลาดับ
๓. ลักษณะการทาการเกษตร ผู้ถือครองทาการเกษตรส่วนใหญ่ทาการเพาะปลูกพืช (ร้อยละ ๙๖.๔) ในจานวนนี้
(ร้อยละ ๑๙.๙) มีการทาการเกษตรประเภทอื่นด้วย เช่น เลี้ยงปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่น้าจืด หรือทานาเกลือสมุทร
๔. เนื้อที่ถือครองทาการเกษตร จาแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ที่ปลูกข้าว (ร้อยละ ๕๑.) รองลงมาคือ ที่ปลูก
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 มีจานวนผู้ถือครองทาการเกษตรที่ปลูกข้าว
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 จานวนผู้ถือครองที่เพาะปลูก
ยางพาราเพิ่มขึ้นจาก ๖.๑ เป็น ๑๑.๖ แสนราย เนื้อที่เพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจาก ๙.๖ เป็น ๑๖.๒ ล้านไร่ โดยครึ่งหนึ่งอยู่ใน
ภาคใต้ (๙.๕ ล้านไร่) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเกือบ ๗ เท่า (จาก ๐.๒ เป็น ๔.๓ ล้านไร่)
๗. การศึกษาของผู้ถือครองทาการเกษตร ในปี ๒๕๔๖-๒๕๕๖ ผู้ถือครองทาการเกษตรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
สูงขึ้น คือ ผู้ถือครองฯ ที่สาเร็จระดับมัธยมศึกษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙.๓ เป็นร้อยละ ๑๖.๕ ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๑.๒ เป็นร้อยละ ๒.๗ และ ปวช./ปวส.ฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๖ เป็นร้อยละ ๒.๘ ตามลาดับ
๘. รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ผู้ถือครองทาการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
มากที่สุด (ร้อยละ ๒๘.๖) โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๖ ถึงร้อยละ ๑๘.๙
๙. หนี้สินของครัวเรือนผู้ถือครองทาการเกษตร โดยผู้ถือครองทาการเกษตรเกือบครึ่งหนึ่งเป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน
(ร้อยละ ๔๒.๙) ซึ่งในจานวนนี้มีหนี้สินเพื่อการเกษตรร้อยละ ๓๖.๙ (เฉลี่ย ๑๒๔,๖๐๔ บาทต่อครัวเรือนที่เป็นหนี้) ส่วนใหญ่ร้อยละ
๗๐.๙ กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจาปี ๒๕๕๕
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจาปี ๒๕๕๕ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้คาปรึกษาและตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมบังคับคดี เรื่องที่
ขอหารือ ได้แก่ การมอบอานาจในการดาเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง สานักงานประกันสังคม เรื่องที่ขอหารือ
ได้แก่ บัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะนามาใช้ขยายกาหนดเวลาการนาส่ง
เงินสมทบของนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้หรือไม่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่ องที่ ขอหารื อ ได้แ ก่ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ใ นคณะกรรมการบริ ห ารส านั กงานส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่องที่ขอหารือ ได้แก่ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณี
อนุโลมให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับพนักงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นต้น
๒. การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้จัดฝึกอบรม
ข้าราชการของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเป็นวิทยากรออกไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐร้องขอ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา สาหรับ
ปี ๒๕๕๕ ได้มีการจัดวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้แก่ กรมบัญชีกลาง
กรมวิชาการเกษตร สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้
ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และประชาชนที่ต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยในปี ๒๕๕๕ มีการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ จานวนทั้งสิ้น ๑๓๒ ครั้ง และได้
เผยแพร่เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
และประชาชนที่สนใจเป็นระยะ ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองทั้งทางตรง
และทางอ้อม แล้วเสนอให้ศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาโดยด่วน อย่างช้าภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ (เรื่อง การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจาก
เหตุ ก ารณ์ ชุม นุ ม ทางการเมื อ ง) ที่ มี ม ติ ใ ห้หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประเมิ น ความเสี ย หายทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม แล้ ว เสนอให้
ศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาโดยด่วน อย่างช้าภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งประเมินความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รายได้ รายจ่าย และการบริการ
ประชาชนที่มิอาจคานวณได้เป็นตัวเงิน เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานประจาปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ มีสาระสาคัญ ๓ ส่วน ดังนี้
๑. ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการกระจายอานาจ
๒. ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอานาจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย การกระจาย
อานาจด้ านภารกิจและอ านาจหน้าที่ การกระจายอานาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ การกาหนดสัดส่ว นรายได้
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น การก าหนดหลั ก การการจัด สรรรายได้ใ ห้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และการกาหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผล การพัฒนาและ
ฝึกอบรม การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ประกาศ เรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และข้อกาหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ประกาศ เรื่อง การกาหนดอานาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘) ซึง่ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ
ประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชก าหนดบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๒ ฉบั บ ร่ า งค าสั่ ง
นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การจั ด ตั้ งศู น ย์ รั ก ษาความสงบ และค าสั่ งนายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ งตั้ งผู้ ก ากั บ การปฏิ บั ติ งานหั ว หน้ า
ผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ประกาศและคาสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ แล้ว ตามที่สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีโอกาสได้ รั บข้ อมูลข่ าวสารจากทางราชการ
สื่ อสารมวลชน และสื่ อสาธารณะทุ กประเภทได้ อย่ างกว้ างขวาง
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

ภาคผนวก : ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน

ในชวงวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๓๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๕๗
จํานวนเรื่อง

๓๐
๒๐

๒๐
๑๐
๐

๙

๘
๒
๗ ม.ค. ๕๗

๒๑ ม.ค. ๕๗

๒๓ ม.ค. ๕๗

๒๘ ม.ค. ๕๗

เดือน

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

ในชวงวัน ที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรี จําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๙ เรื่อง แบงเปนวาระเพื่อพิจารณา ๘ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ ๓๐ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพือ่ ทราบ ๓๐ เรื่อง (๗๖.๙๒ %)
30

วาระอื
อ,
1 ่น

ๆ ๑ เรื่อง (๒.๕๗ %)

วาระเพื
อ่ พิจารณา
พ,
7
––

๘ เรื่อง (๒๐.๕๑ %)

รวมทั้งสิ้น ๓๙ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามขอ
๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๘ เรื่อง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่อเงปน วาระปกติและวาระจร สรุปไดดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๘ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ ๒ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๓๐ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ ๒๔ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรือ่ ง

วาระปกติ

๒๔

๓๐

วาระจร

๒๐
๑๐

๖

๖

๒

๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประเภทวาระ

เรื่องเพื่อทราบ

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ชวงวัน ที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีหนวยงานของรัฐและองคกร
อิสระเสนอเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๑๕ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรี รวม ๓๙ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง

หนวยงาน
นร.
กค.
กต.
พม.
กษ.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
อก.
พศ.
ลต.
อส.

๒
๑
๑
๑

๔

๓

๑
๑
๑
๑
๑

๐

๑๒

๔
๔

๒

๒

จํานวนเรือ่ ง
๔

๒๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖

๘

๑๐

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๒๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เปนกฎหมาย

เรื่องที่เสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เปนกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือวาเปนกฎหมายประกอบดวย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เปนตน (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเปนเรื่องทั่วไป และเรื่องที่เปนกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไมไดรวมเรื่องที่เจาของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๓ เรื่อง
๗.๖๙ %

เรื่องทั่วไป
๓๖ เรื่อง
๙๒.๓๑ %

รวมทั้งสิ้น ๓๙ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี: จําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
และไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องที่เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริ หารราชการไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน
๓๐ เรื่อง และเรื่องที่ ไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
จํานวน ๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคลอง
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐบาล
ฐบาล,
๓๐
เรื
อ
่
ง
30, 78.95%
๗๖.๙๒ %

เรื่องที่ไมสอดคลอง
ไมกับสนโยบายรั
อดคลองกัฐบบาล
นโยบายรั๙ฐเรื
บาล,
่อง 8,
21.05%
๒๓.๐๘ %

รวมทั้งสิ้น ๓๙ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและดานหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตละขอ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในแตละขอ
จํานวนเรือ่ ง
๒๐
๑๕
๑๐

๕

๕
๐
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๘

(๑)

๐
(๒)

(๓)

๒

๑

(๔)

(๕)

นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

๐
(๖)

(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

๗

๗

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมัน่ คงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามดานหลักการพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามดานหลักการพัฒนา ดังนี้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามดานหลักการพัฒนา
จํานวนเรือ่ ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๒๐
๑๓

๑๕
๑๐
๕
๐

๗

๗
๒
(๑)

(๒)

(๓)

๐
(๔)

๑
(๕)

(๖)

รวมทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง

๒๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ดาน

ดานสังคม
ดานเศรษฐกิจ
ดานการเมืองการปกครอง
ดานความมัน่ คง
ดานการตางประเทศ
ดานสิง่ แวดลอม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ

เรื่องที่เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีและเปนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ไมมีความเกี่ยวของ
กับพื้นทีท่ ี่ดําเนินการในภูมภิ าคตาง ๆ

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

คณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๗ คณะ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง ไดดังนี้
จํานวนเรือ่ ง
๖๐
๔๐
๒๐

๑๕

๕๕

๒๓ ๒๐
๗ ๕

๑๕

๑๐ ๑๒ ๑๐

๐

๒๒
๑

๙

๒

๑๐ ๗

๕ ๖

๑๕

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

หนวยงาน

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

๑๐. รางพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางดําเนินการ

ตั้งแตคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ไม มีเรื่องที่
เกี่ยวของกับ รางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาและเปนมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไมมีรางพระราชบัญญัติที่อยู
ระหวางดําเนินการ

๑๑. กฎหมายประเภทตาง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เรื่องที่เปน พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
และกฎ กพ ซึ่งไดลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษาแลว ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีจํานวน
๑๓ ฉบับ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ไดดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
หนวยงาน
กําหนด
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานคกก.ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
รวม

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง
๓
๔
๑
๑

๙

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ กพ

๒
๑
๑
๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)

ตารางอักษรยอ
กระทรวง
อักษรยอ
นร.
กห.
กค.
กต.
พม.
กษ.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ไมสังกัดกระทรวง/หนวยงานอิสระ
อักษรยอ
พศ.
อส.

ชื่อเต็ม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ มกราคม–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗)
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

