-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุม
ทางการเมือง

๓๒๐๘/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]

๑

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๓๑๖๘/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]

๑

การแก้ไขปั ญหาเกษตรกรเข้ าร่ ว มโครงการรั บ จานาข้า วเปลื อก ปีการผลิ ต
๒๕๕๕/๕๖
ขออนุ มั ติ ง บประมาณเพื่ อ ด าเนิ น โครงการรั บ จ าน าข้ า วเปลื อ ก ปี ก ารผลิ ต
๒๕๕๖/๕๗

๒๕๕๔/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]

๒

๓๐๖๕/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]

๒

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
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซือ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน

-๒๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทังในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พั ฒนาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของกองทั พและ
ระบบป้องกันประเทศ
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
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
รายงานความก้าวหน้าโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
การรับรองร่างปริญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม
ขอรับการจัดสรรงบกลางให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนามาสนับสนุน
เป็นเงินรางวัลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ

๓๑๑๓/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]

๕

๓๒๑๖/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]
๓๓๐๐/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]

๖
๗

-๓๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ 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

-๔๖.๔ 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
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ และการประชุมอื่น ๒๖๘๙/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]
ที่เกี่ยวข้อง
การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ๓๒๔๙/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]
BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC
การล การลงนามความตกลง Memorandum of Association among the Bay of ๓๒๒๑/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technological and Economic
Cooperation (BIMSTEC) Member Countries Concerning Establishment
of a BIMSTEC Center for Weather and Climate

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสาคัญของโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือนสิงคโปร์
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู
รายงานสรุปผลการหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ

๒๕๑๔/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]
๒๖๘๔/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]
๓๒๑๓/๕๗ [๒๕/๐๒/๒๕๕๗]

๑๑
๑๒
๑๒

๑๓
๑๓
๑๔

-๕๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของผู้ ต รวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Annual Inspection : Fiscal Year 2013)

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

๒๕๑๘/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]

๑๖

๒๕๑๖/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]

๑๖

๒๕๘๗/๕๗ [๑๑/๐๒/๒๕๕๗]

๑๗

-๖-

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

๘๐๑๙
๒๐
๒๐
๒๑
๒๒
๒๒
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๕

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) รับเรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ไปพิจารณาร่วมกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในกรณีดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสมโดยด่วนต่อไป

๑.๒ กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
๑.๕ เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 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 ..)
มีสาระสาคัญคือ กาหนดให้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนามันดีเซลที่มีปริมาณกามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕
โดยนาหนัก ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และนามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔ ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตังแล้ว

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในการประชุมครังที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๗ เกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ โดย กขช. มีมติอนุมัติให้เพิ่มปริมาณการรับจานา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ของเกษตรกร จานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี และ
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเกิดปัญหาใบประทวนสินค้าโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ตกค้าง และยังไม่ได้
รับเงิน รวมเกษตรกรจานวน ๓,๙๗๑ ราย ปริมาณจานวน ๔๗,๔๔๒.๐๖ ตัน โดยไม่ให้เพิ่มปริมาณรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต
๒๕๕๕/๕๖ อีก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และที่รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการดาเนินการระบายข้าว และยังไม่สามารถใช้เงินหมุนเวียนจาก
การระบายข้าวเพื่อการนีได้
๒. อนุมัติในกรอบวงเงิน ๗๑๒.๐๘๗ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีแล้วตามแนวทางที่กาหนดโดยสานักงบประมาณ เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกร จานวน ๓,๙๗๑ รายดังกล่าว
และให้มีผลการดาเนินการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตังพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตรวจสอบขันตอนและระบบการรายงานผล
การเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกของเกษตรกร และพิจารณากาหนดแนวทางและมาตรการในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน เพื่อมิให้เกษตรกรได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนดังเช่นกรณีดังกล่าวขึนอีก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในการประชุมครังที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ที่เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒๐,๐๐๐
ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จ่ายให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดย ธ.ก.ส. จะได้จ่ายให้เกษตรกรตามใบประทวนที่เกษตรกรได้จานาไว้กับรัฐบาลต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. อนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สาหรับนาไปใช้จ่ายตามโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปีการผลิต
๒๕๕๖/๕๗ โดยเมื่อได้รับกระแสเงินสดจากกระทรวงการคลังและการระบายข้าวแล้ว ให้กรมการค้าต่างประเทศนาเงินจานวน
ดังกล่าวมาชดใช้คืนเงินทดรองราชการต่อไป โดยให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ของใบประทวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด รวมทังพิจารณาดาเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรฐานของทางราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญก่อน
การเบิกจ่ายด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทังนี ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗)

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
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 กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความก้าวหน้าโครงการสาคัญ (Flagship Project)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีโครงการสาคัญเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๘ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) การดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การประกาศ
เป็นนโยบายการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับความเหมาะสมของดิน (Land Suitability) ความต้องการของพืช ประมง ปศุสัตว์ (Production Requirement) และข้อมูล
เกษตรจากทุกจังหวัด การประกาศเขตเศรษฐกิจสาหรับพืช ปศุสัตว์ และประมง ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
พร้อมจัดทาแผนที่ประกอบ จานวน ๒๐ ชนิดสินค้า ประกอบด้วย พืช ๑๓ ชนิด ปศุสัตว์ ๕ ชนิด และประมง ๒ ชนิด การจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการในระดับจังหวัดและกระทรวง การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่พืช ประมง และปศุสัตว์
ในพื้นที่ที่เหมาะสม การเสนอแผนการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรระดับจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และการจัดทาแผน
สนับสนุนปัจ จัยการผลิ ตหลั กทั้งในเรื่ องดิน และน้า รวมทั้ งกิจกรรมที่ จะด าเนิน การต่อไปคือ การประกาศเขตเศรษฐกิ จตาม
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และการออกกฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่นรองรับการดาเนินงานภายใต้โครงการ
Zoning
๒. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) การดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การมอบหมายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่เกษตรใน ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และ
พัทลุง ดาเนินการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่กาหนดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตโดยใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีให้เกิดตาบลหรือหมู่บ้านสีเขียวต้นแบบ
๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer and Smart Officer) การดาเนินงาน
ที่สาคัญ ได้แก่ การตรวจสอบจานวนและคุณสมบัติของเกษตรกรที่ทาการผลิตทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ การดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer/Smart Office “หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง :
One ID Card for Smart Farmer” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการจดทะเบียนเกษตรกรให้ทันสมัย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลเกษตร หรือ War Room การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เกษตร (MOAC TV) เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี ก ารเกษตรระบบใหม่ แ ละเป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งทุ ก ภาคส่ ว น การจั ด ท าโปรแกรมพั ฒ นาเกษตรกรเชื่ อ มโยงกั บ
บัตรประจาตัวเกษตรกร การจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) การนาระบบ Training and Visiting (T&V) system
มาใช้เต็มรูปแบบ การแต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัดเพื่อดาเนินการสารวจและคัดกรองเกษตรกร และการสร้างครูเกษตรกร
๔. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (Food Safety) การดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การจัดทามาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิต
มาตรฐาน โดยรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรกรเป็น GAP การตรวจสอบและรับรองโรงงานตามมาตรฐาน GMP และ HACCP การถ่ายโอน
การตรวจรับรองให้ส่วนราชการหรือเอกชน การรับรองร้านอาหารและภัตตาคารที่ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มเกษตรโดยใช้สัญลักษณ์ Q
รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเชื่อมโยงระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ
อาหารของประเทศโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวสนับสนุน
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๕. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การจัดตั้ง
กองเกษตรอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน การจัดประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละชนิด
สิน ค้ า วิ เ คราะห์ กลุ่ ม สิ นค้ า ที่ มีศั ก ยภาพ และกลุ่ มที่ ยั งมีปั ญ หา การพั ฒ นามาตรฐานสิ นค้ า เกษตรให้ เ ป็ นมาตรฐานอาเซี ย น
การประสานงานกับกรมศุลกากรในการบูรณาการด่านพืช ประมง ปศุสัตว์ และห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุ ณภาพมาตรฐานสินค้า
ในพื้นที่ชายแดน จุดผ่านเข้าออกสินค้าระหว่างประเทศ การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการเกษตรและร่วมมือการผลิตในลักษณะทาการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๖. โครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) การดาเนินงาน
ที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาศูนย์วิจัยพันธุ์พืชและผลิตพันธุ์หลักเพื่อให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ขยายจาหน่ายให้เกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตามความต้องการของเกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชที่เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทย
และเก็บรวบรวมพันธุ์ไว้เพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหารและการเกษตรกรรมของประเทศ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์
และดูแลธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนให้สหกรณ์
หรือภาคเอกชนด้านปศุสัตว์ผลิตพันธุ์ปศุสัตว์และพัฒนาเกษตรกรของไทยให้จาหน่ายพันธุ์สัตว์
๗. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร การดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร การจัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปรับปรุง
รูปแบบกระบวนการผลิต ของประเทศ การจัดงานนิทรรศการเครื่องจักรกลเกษตรที่ม หาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กาแพงแสน
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อแสดงศักยภาพด้านเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย และการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อผลิต
เครื่องจักรกลการเกษตร
๘. โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการน้าในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทานให้มีความชัดเจน โดยประกาศพื้นที่น้าน้อย จัดพื้นที่ปลูกพืชตามปริมาณน้าในเขื่อน จัดหาอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร
ในภาวะน้าแล้ง การมีระบบเตือนภัยเวลาเกิดน้าท่วม ฝนแล้ง แจ้งเตือนแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ เป็นอย่างน้อย เพิ่มบ่อน้าขนาดเล็กนอกเขตชลประทานปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บ่อ และวางระบบเติมน้าในแหล่งน้า
ชุมชนให้สามารถใช้น้าเพื่อการเกษตรในช่วงแล้ง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการน้าเข้าพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
เขตพืชไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการนาพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่องฝนหลวงมาใช้เพื่อ
แก้ปัญหาน้าเพื่อการเกษตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง การรับรองร่างปริญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินการของคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๕ ขององค์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ระหว่างวันที่
๒-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู เพื่อให้การรับรองร่างปฏิญญาลิมาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ
ครอบคลุมตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด โดยร่างปฏิญญาฯ
มีสาระสาคัญในการกาหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุมเป็นนโยบายหลัก เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในวิสัยทัศน์ที่จะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
และจะรวมอยู่ในวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังปี ๒๐๑๕ (Post-2015 Development Agenda) และเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
และยุทธศาสตร์ประเทศของไทยในการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม (Inclusive Growth) และการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบกลางให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนามาสนับสนุนเป็นเงินรางวัลตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง
รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี แ ล้ ว จ านวน
๘๔,๐๗๘,๐๐๐ บาท สมทบให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนเป็นเงินรางวัลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีผลดาเนินการต่อไปได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

สรุปสาระสสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
ฐ
และรายงานนข้อมูลมติคณะรััฐมนตรีตามนโยบบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๗)

๖. นโยบายวิ
น
ท
ทยาศาสต
ตร์ เทคโนนโลยี การวิวิจัย และนวัตกรรมม
๖ เร่งพัพฒนาให้ประเทศไท
๖.๑
ป
ทยเป็นสังคมที่อยูบนพื
บ่ ้นฐานนขององค์ความรู
ค ้
๖ เร่งสร้
๖.๒
ส างนักวิทยาศาสต
ท
ตร์ นักวิจยั และครูวิวทิ ยาศาสสตร์ให้เพียงพอ
ย
๖ สนับสนุ
๖.๓
บ นและะส่งเสริมให้
ใ เกิดการรลงทุนและความร่ววมมือระหว่างภาครัรัฐ
และะเอกชน
๖ จัดระบบบริ
๖.๔
ร
ห
หารงานวิ
จัจัยให้เกิดประสิ
ป ทธิภาพสู
ภ ง
๖ ส่งเสสริมการใชช้ข้อมูลเททคโนโลยีอวกาศแล
๖.๕
อ
ละภูมิสารสสนเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Conference : MC) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล) เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ (MC9)
๑.๑ ที่ประชุมฯ สามารถสรุปผลลัพธ์การเจรจาเรียกว่า “Bali Package” ซึ่งครอบคลุม ๓ ประเด็นภายใต้
การเจรจารอบโดฮาที่ ส มาชิ ก ได้ ห ยิ บ ยกมาเจรจาเพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ก่ อ น ได้ แ ก่ การอ านวยความสะดวกทางการค้ า (Trade
Facilitation) เกษตร (Agriculture) และการพัฒนา รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด สาหรับประเด็นต่อเนื่องจาก
การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๘ ที่ประชุมฯ มีมติขยายเวลาการยกเว้นการเก็บอากรศุลกากรชั่วคราวสาหรับการค้า
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนงานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และขยายเวลาการยกเว้นการฟ้องกรณี
พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ออกไปอีก ๒ ปี (๒๕๕๗-๒๕๕๘) รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการดาเนินการต่อเนื่องตามแผนงาน
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก (small economies) โครงการความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade)
และการค้ากับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑.๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล) กล่าวถ้อยแถลง
ในที่ประชุมใหญ่ (Plenary Session) ว่า ไทยให้ความสาคัญกับระบบการค้าพหุภาคี และเห็นว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการฟื้นฟูบทบาทการเป็นเวทีการเจรจาการค้าขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และการเจรจา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การสรุปผลของการเจรจารอบโดฮาในที่สุด อีกทั้งเรียกร้องให้สมาชิกผลักดันการเจรจาเกษตรที่มีผลลัพธ์
ที่สมดุลระหว่างการเปิดเสรีสินค้าเกษตรกับผลประโยชน์ของประเทศกาลังพัฒนา ในการนี้ไทยได้ประกาศการให้ สิทธิพิเศษ
แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least-Developed Countries : LDCs) โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (Duty Free Quota
Free : DFQF) แก่สินค้านาเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จานวน ๔๙ ประเทศ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๓ ของรายการ
สินค้าทั้งหมด
๑.๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล) ได้เข้าร่วมเป็น
สักขีพยานการลงนามในพิธีสารการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทย-อัฟกานิสถานภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO
๒. การดาเนินการต่อเนื่องจากการประชุม MC9 ในเรื่องความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้า
(Agreement on Trade Facilitation : TFA) กระทรวงพาณิชย์จะจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดวินัย
ที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ และแจ้งต่อ WTO โดยเร็วเพื่อนาไปประกอบในความตกลง TFA สาหรับในส่วน
การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้ง WTO เพื่อผนวก TFA เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงภายใน WTO จะเสนอต่อ
รัฐ สภาเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจั ก รไทย แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาแจ้งการยอมรับพิธีสาร (ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๓. หลังจากที่ไทยประกาศดาเนินโครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) โดยการยกเลิกภาษี
นาเข้าและโควตา (DFQF) อย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ แล้ว กรมศุลกากร
ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าและคณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเนื่องจาก “การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา” และกระทรวงพาณิชย์ต้องพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการระงับ
สิทธิพิเศษ ก่อนที่จะแจ้งรายละเอียดโครงการฯ ต่อ WTO ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC) จากเดิม “เห็นชอบให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC” เป็น “อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC”
๒. ในกรณี ที่ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่ างประเทศหรือ ผู้ แทนเป็น ผู้ ลงนามในบั น ทึก ความเข้ า ใจดังกล่ า ว
ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสาหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง การลงนามความตกลง Memorandum of Association among the Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technological and Economic Cooperation (BIMSTEC) Member Countries Concerning
Establishment of a BIMSTEC Center for Weather and Climate
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. เพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เดิม เป็นอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ BIMSTEC เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ BIMSTEC ด้านอวกาศและภูมิอากาศ [Memorandum of Association among the Bay of
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technological and Economic Cooperation (BIMSTEC) Member Countries Concerning
Establishment of a BIMSTEC Centre for Weather and Climate : MOA] เพื่อจัดตั้ง BIMSTEC Centre for Weather and Climate (BCWC)
ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสาหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่จะพิจารณามอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได้เป็นผู้ลงนาม MOA
ดังกล่าว
๒. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนาม MOA ดังกล่าว ให้กระทรวง
การต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสาหรับการลงนาม MOA ดังกล่าว

๑๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือนสิงคโปร์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์และเจรจาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาของ
ไทยจากประสบการณ์ของสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การหารือกับ H.E.Ms. Indranee Rajah, Senior Minister of State, Ministry of Law and Ministry of Education
ณ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความร่วมมือในการร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และการฝึกอบรมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งมีการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะเร่ง ดาเนินการตาม
นโยบายเป็นพิเศษสองเรื่อง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ซึ่งจากการ
หารือเห็นว่ายังจะมีสิ่งที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทาคุณลักษณะที่เอกชนต้องการทั้งเรื่อง
หลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวัดผลตลอดกระบวนการ
๒. การหารือกับ Mr. Gerald Yeo ประธานมูลนิธิเทมาเสก (TEMASEK FOUNDATION) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณมูลนิธิเทมาเสกที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของไทย โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาซึ่งได้มี
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรไปแล้ว ๔ รุ่น และการจัดประชุมสัมมนาเพื่อขยายผล พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะมีความร่วมมือ
กับเทมาเสกและสถาบันเทคนิคศึกษาของสิงคโปร์ (Institute of Technical Education Singapore : ITE) ในการพัฒนาสถาบัน
อาชีวศึกษาในรูปแบบของ ITE Model ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงเป้าหมาย
ในการสนับสนุนของเทมาเสกว่า ควรจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มิใช่เพียงการฝึกอบรมระยะสั้นเป็นรุ่น ๆ
หรืออย่างกรณีภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาของอาเซียน ควรมีการออกแบบแผนการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ทั้ง เรื่องการผลิต
ครูทดแทน การใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทดสอบและการประเมินผล โดยประธานมูลนิธิเทมาเสกยินดีที่จะเข้าไปร่วม
ในการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นการสนับสนุนบางส่วนของกิจกรรมเท่านั้น มิได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแผนงานทั้งระบบเพราะไม่ได้มีความชานาญ และเห็นว่าการจัดทาแผนงานควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านการศึกษา
อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความใส่ใจต่อหลักสูตรของการฝึกอบรมแล้ว ย่อมจะได้รับความสาเร็จตามเป้าหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการเยื อ นไทยอย่ า งเป็ น ทางการของนายโอยั น ตา อุ ม าลา ตั ส โซ ประธานาธิ บ ดี
แห่ ง สาธารณรั ฐ เปรู ระหว่ า งวั น ที่ ๔-๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ และให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามที่
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสาหรับการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันให้มีการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับสถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเปรู อย่างเป็นรูปธรรม และพิจารณา
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับฝ่ายเปรู
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้มีการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่ง สาธารณรัฐเปรู อย่างเป็นรูปธรรม และพิจารณา
ศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายเปรูเรื่องโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้มีการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับสานักงานส่งเสริมการลงทุนเอกชนแห่งสาธารณรัฐเปรูเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การลงทุนในระดับทวิภาคี อย่างเป็นรูปธรรม และศึกษาแผนการลงทุนของฝ่ายเปรูโดยเฉพาะในสาขาการก่อสร้างและพลังงาน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๕. ให้กระทรวงศึกษาธิการติดตามให้มีการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงที่จะมีความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่ า งเอกอั ค รราชทู ต เปรู ป ระจ าประเทศไทยกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม และพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงการ
ความร่วมมือกับฝ่ายเปรูเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย และการส่งอาจารย์ชาวเปรูมาสอนภาษาสเปนที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
๖. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับเปรู
๗. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
กับฝ่ายเปรูโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ
๘. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจั ดทาโครงการ
ความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมกับฝ่ายเปรูโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๙. ให้กระทรวงการต่างประเทศผลักดันให้มีการดาเนินการตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เปรูว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทาผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาคดีอาญา อย่างเป็นรูปธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสรุปผลการหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการหารื อ กั บ คณะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมงาน China International Travel Mart (CITM 2013)
ในวันที่ ๒๓-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งได้พบปะหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมแนวทางด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการเข้าพบปะหารือกับ Mr. Li Ji Heng ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑.๑ มณฑลยูนนานมีนโยบายสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศไทย (เส้นทาง เชียงรุ้ง-ลาวเชียงราย-พม่า) โดยขอให้รัฐบาลไทยอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านเส้นทาง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ ณ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่กาหนดเปิดให้บริการเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๑.๒ รั ฐ บาลไทยพร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายใหม่ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของจี น
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยจะจัดการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๑.๓ รั ฐ บาลไทยมี น โยบายในการอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่เ ดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย เช่น การจัดทาเอกสารคู่มือท่องเที่ยวภาษาจีน การจัดทาป้ายบอกทางภาษาจีน การออกใบขับขี่สากลชั่วคราว
แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงนโยบายด้านการประกันอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน
๒. ผลการเข้าพบหารือกับ Mr. Shao Qi Wei, Chairman of China National Tourism (CNTA) เมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๖
๒.๑ รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนเห็นพ้องกันในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-จีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ รัฐบาลไทยได้มีการจัดตั้งศาลท่องเที่ยวเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีคดีความให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี การเปิดศาลท่องเที่ยวแห่งแรกที่เมืองพัทยา และมีกาหนดเปิดในจังหวัด
เชียงใหม่ ภูเก็ต และเกาะสมุยต่อไป

๗.๕ สนับสนุนการถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ
กาลังพัฒนา

๑๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พร้อมข้อสังเกต ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย
ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านป้องกันการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน
๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๒.๑ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติเพื่อเอาชนะ
การทุจริตคอร์รัปชัน
๒.๑.๑ ขาดระบบบริห ารจั ด การในการขั บเคลื่อ นแผนสู่ ก ารปฏิบั ติ อย่ า งมี บู รณาการ มุ่ งผลสั มฤทธิ์
และประสิทธิภาพ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติยังขาดการเตรียมการรับรองในเรื่องการผลักดันยุทธศาสตร์
และแนวทางของแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละมุ่ งผลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของแผน การพัฒ นาและปรั บปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกับพหุภาคีที่ไม่ใช่ภาคราชการ การสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรของสานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งการวางระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ทั้งในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ฯ และระดับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑.๒ ประสิท ธิภ าพในการแปลงยุท ธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีห น่ว ยงานที่ จัด ส่ ง
แผนปฏิบัติการแล้ว จานวน ๓,๘๗๖ หน่วยงาน หรือร้อยละ ๔๗.๓ จากหน่วยงานทั้งสิ้น ๘,๑๘๐ หน่วยงาน
๒.๑.๓ การสนั บสนุ นของภาคการเมือ ง และภาคราชการต่อ การแก้ ไขปั ญหาการทุจ ริต ยังไม่ส่ งผล
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนจัดงบประมาณให้แก่หน่วยงาน/โครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเพียงพอและทั่วถึง การออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า รวมถึงความล่าช้าในการปรับปรุง
แก้ไขระบบกฎหมายและการบังคับใช้ให้มีความสอดคล้องกับระดับสากล หน่วยงานภาครัฐมีปัญหาการขาดความเอาใจใส่และตั้งใจ
จริงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๒.๑.๔ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังอยู่ในวงจากัดและประชาชนบางกลุ่มในสังคมไทยให้การยอมรับ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
๒.๒ การจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณ
ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น จะต้องดาเนิน การเปิดเผยราคากลางหรือราคาอ้างอิ ง
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตของประเทศที่มีระดับความรุนแรงอยู่ในขณะนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ก.ธ.จ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ผลการดาเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด และการสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สาคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
๑. การจัดทาโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของ ก.ธ.จ. มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาชน การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อานาจ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในการสอดส่อง เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ
๒. การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ ก.ธ.จ. เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และผลการดาเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าถึงประชาชนในแต่ละจังหวัด โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
๓. การส่ งเสริม ให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ และเจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ดปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ใ ห้ เป็ น ไปตามหลั กคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย ก.ธ.จ. บางจังหวัดได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ใน ๒ ด้าน คือ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนและการอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน และพิจารณาคัดเลือกเทศบาล และ อบต. ที่สมควรได้รับรางวัลดีเด่นในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการของผู้ ตรวจราชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Annual
Inspection : Fiscal Year 2013)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2013) ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการภายใต้ประเด็นนโยบายสาคัญ (การบูรณาการ
การตรวจราชการเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญ) ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
๑.๑ นโยบายการพั ฒ นาสั งคมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นปั ญ หายาเสพติ ด ผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๖ และการบูรณาการหรือเชื่อมโยงโครงการ/แผนงาน
ตามปฏิ บั ติ ก ารพลั งแผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด ด้ า นการป้ อ งกั น การบ าบั ด ฟื้ น ฟู และการปราบปราม พบว่ า แต่ ล ะจั งหวั ด
ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จากงบประมาณสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ส่วนราชการ แผนพัฒนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบอื่น ๆ โดยภาพรวม ส่วนใหญ่การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายรายไตรมาสที่กาหนดไว้ และมีบางกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้เกินเป้าหมาย สาหรับแผนงานที่ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้น เป็นผลมาจากปัญหาในการทางานร่วมกันของบางจังหวัด เนื่องจากแต่ละจังหวัด
มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การกลไกที่ ก าหนดแตกต่ า งกั น อี ก ทั้ งยั ง คงมี ส ถิ ติ ก ารจั บ กุ ม ผู้ ค้ า ผู้ จ าหน่ า ย และจ านวน
ผู้บาบัดรักษาเพิ่มขึ้น มาโดยตลอด นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังได้ขยายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีแนวโน้ม
เด็กที่ติดสารเสพติดจะมีอายุลดน้อยลงทุกปี
๑.๒ นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าหน่วยงานในส่วนกลาง
และหน่วยงานในพื้นที่ได้ดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีความคืบหน้า สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาและรับมือต่อการเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง
๒. ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในมิติของการบูรณาการการตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่
(Specific Area) ร่วมกันของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
๒.๑ เศรษฐกิจการค้าชายแดน ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนาสินค้าด้านพลังงาน (LPG)
ข้ามแดนบริเวณพื้นที่ชายแดนราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ จุดผ่อนปรน บ้านสบรวก อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย มีการลักลอบนาเข้าน้ามันเชื้อเพลิงจากสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ จุดผ่านแดนถาวร ด่านสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา และพบการซื้อก๊าซบรรจุในถังก๊าซหุงต้มของประชาชนหน้าด่านช่องจอม บริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จุดผ่านแดนช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สาหรับเรื่องการอานวยความสะดวกนาเข้า-ส่งออก
สินค้าผ่านแดน มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในการนาเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านแดน
และการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าชายแดน รวมทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ พบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน
เพื่อรับสถานการณ์ภัยพิบัติทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ ภัยแล้ง (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไฟป่าและหมอกควัน (พื้นที่ ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม (พื้นที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า) และคลื่นสึนามิ (พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน)

๑๗ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม๒ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จำนวนเรื่อง

๑๙

๒๐

๑๒

๑๕
๑๐
๕
๐

เดือน
๑๑ ก.พ. ๕๗

๒๕ ก.พ. ๕๗

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จำนวนเรื่อง

๕๐

๓๘
๓๑

๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

เดือน
ม.ค. ๕๗

ก.พ. ๕๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๙ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ ๒๐ เรื่อง และ วาระอื่น ๆ ๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อทราบ ๒๐ เรื่อง (๖๔.๕๒ %)
ท, 20

อ,วาระอื
2
่น

9

ๆ ๒ เรื่อง (๖.๔๕ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๙ เรื่อง (๒๙.๐๓ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ
๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๙ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่อเงป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา
๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๒ เรื่อง วาระจร ๗ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๒๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๕ เรื่อง วาระจร ๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๒๐

๑๕

วาระจร

๑๕

๗

๑๐
๕

๒

๕

๐

ประเภทวาระ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๒๐ สานักบริหารงานสารสนเทศ

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๑๔ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๓๑ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กค.
กต.
กก.
กษ.
ทก.
พน.
พณ.
วธ.
ศธ.
อก.
ปช.
ลต.
สสป.

๑๐
๑
๕
๑
๒
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๒
๑

๐

จานวนเรื่อง
๕

๑๐

๑๕

๒๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๓๐ เรื่อง
๙๖.๗๗ %
เรื่องกฎหมาย
๑ เรื่อง
๓.๒๓ %

รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี: จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริ หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จานวน
๑๖ เรื่อง และเรื่องที่ ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
จานวน ๑๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรั
๑๖ เรื่อฐงบาล
๔๓๙ เรื%
่อง
๕๑.๖๑
๕๐.๘๑%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
การบริ๑๕
หารราชการ
เรื่อง
ทั่วไป %
๔๘.๓๙
๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง

๒๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๖
๔

(๑)

๓

๓
๐
(๒)

(๓)

๐
(๔)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๐
(๖)

๐
(๕)
(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๖ เรื่อง

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจาแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก การพัฒนา
จานวนเรื่อง

๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

๖

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๖
๓
๑

๐
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

๐
(๖)

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้าน

รวมทั้งสิ้น ๑๖ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ที่ดาเนินการในภูมภิ าคต่าง ๆ

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๖๗ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐

๕๕

๔๐
๒๐

๑๕

๒๓ ๒๐
๗ ๕

๑๕

๒๒
๑๐ ๑๒ ๑๐

๐

๑

๙

๒

๑๐ ๗

๑๕
๕ ๖

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

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

หน่วยงาน

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่ มี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไม่มีร่างพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็น พระราชกาหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
และกฎ ก.พ. ซึ่งได้ลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีจานวน
๗ ฉบับ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวม

ประเภทกฎหมาย พระราช
กาหนด

๒๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง
๓
๑
๔

ประกาศ

ระเบียบ

๓
๓

กฎ ก.พ.

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

ตารางอักษรย่อ
กระทรวง
อักษรย่อ
นร.
กค.
กต.
กก.
กษ.
ทก.
พน.
พณ.
วธ.
ศธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปช.
ลต.
สสป.

ชื่อเต็ม
สานักงาน คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ กุมภาพันธ์–๒๘ กุมภาพันธ์ 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

