
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย
โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ
ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (มกราคม พ
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน  
ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-พ.ศ. ๒๕๖๑)  

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง
การป้องกันการทุจริตเก่ียวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร   
กระทรวงการคลัง  
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรการท่ี ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ของคณะรัฐมนตร ี 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน
ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)  
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย"  

- � - 

เรื่อง เลขที่ ส
นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย  ๗๘๕๐/

กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
วาระแห่งชาต”ิ 

ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  

๗๓๕๔/

แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน  
 

๘๔๐๘/

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

การป้องกันการทุจริตเก่ียวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร   ๖๘๗๙/

เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน  

๖๘๖๓/

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน 

ยการในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา  
จากสถานการณ์อุทกภัย  

๖๑๙๕/

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

๖๖๑๐/

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗  "บทว่าด้วย ๗๔๔๗/

สารบัญ 
เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

  

  

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๑ 
  

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๑ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๒ 

  

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๓ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๔ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๔ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๕ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๕ 



 

 

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการ
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นํา
ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 
Water Summit : 2nd APWS)  

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จั
 ๑.๖ เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ
 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  นํ้ามันเช้ือเพลิง 
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้
และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือน
มกราคม ๒๕๕๖  
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ
และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้าน
การเดินทาง (ระยะท่ี ๑๒ ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สร้าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 
 

- � -

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ๘๐๖๕/

งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นํา
แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific 

๘๗๓๔/

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ
และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือน

๗๙๕๕/

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ
และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือน

๗๙๕๔/

ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้าน 
เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  

๘๘๓๖/

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๖ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๖ 

  

  

  

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๘ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๙ 

  

  
  
  



 

 

ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยา
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 

๑.๑๒ เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
               ประเทศ 
     ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัต
       ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
         ในท้องถ่ิน 
     ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบ
ข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 
ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
ผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

    ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
    ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
    ๒.๑เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ
พระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
สําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ

- � -

ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง  

๖๗๑๙/

โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ๘๑๖๐/

โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ๘๘๔๐/

โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งท่ี ๒ ๘๙๗๕/

เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก 

สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ ์
สร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า

าระบบประกันสุขภาพ 
การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบ

National Clearing House) ของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ

๘๒๖๘/

ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปี ๘๓๑๐/

ผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒๕๕๕) 

๘๗๙๑/

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ๗๓๘๖/

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชิน ี
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ

และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๙๐๒๙/

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๑๐ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๑๐ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๑๑ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๑๒ 

  

  

  

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๑๓ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๑๔ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๑๔ 

  

  

  

  

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๑๖ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๑๖ 



 

 

การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน 

๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศ 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย

    ๒.๔   พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
    ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม (ในรอ
ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม 
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือกา
ประเทศ (กยอ.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

    ๓.๑   นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ
ธันวาคม ๒๕๕๕) 
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ 
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ท่ีออกภายใต้ พ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนดในเดือนมกราคม 
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ
รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 

- � - 

การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ๘๙๕๓/

ละเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ

พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๑ ๕๙๓๔/

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งท่ี ๙ ๕๙๑๓/

พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ
เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี

ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖) ๕๘๙๖/

ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ๘๘๐๘/

สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖    ๖๑๒๕/

ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคต ๘๘๒๔/

ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ๘๙๕๐/

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม- ๖๕๙๐/

รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ 

 ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)      

๖๗๖๕/

รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ท่ีออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ  
ท่ีครบกําหนดในเดือนมกราคม ๒๕๕๖     

๘๐๕๑/

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม       ๘๐๓๔/

รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑  (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) ๖๙๔๑/

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๑๗ 
  

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๑๗ 
/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๑๘ 

  

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๑๙ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๑๙ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๒๑ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๒๒ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๒๓ 

  

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๒๕ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๒๖ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๒๖ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๒๗ 
/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๒๘ 



 

 

การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสา

    ๓.๒   นโยบายสร้างรายได้
    ๓.๓   นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว 
แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 
การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผล
ข้ันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕
มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
(เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มใ
ในพ้ืนท่ีน้ําจืด) 
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหา
ท่ีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน ๔
การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือ
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ 
การเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ
น้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. .... 

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 
แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง 
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- � -

การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๖๒๔/

ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ ๘๘๒๖/

นโยบายสร้างรายได ้
นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ๖๑๓๒ /

การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้าํตาลทราย 
๒๕๕๕ 

๖๙๐๘/

 ๖๘๓๕/

รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา                 

๗๑๗๑/

รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหา
๔ ภาค (ครั้งท่ี ๕) 

๗๑๘๘/

การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ๗๖๐๘/

การเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด ๘๑๐๗/

ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ
 

๖๐๐๐/

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

๗๐๒๙/

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ ๗๓๓๘/

างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  

๗๙๙๖/

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๕๕ และรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

๗๙๖๐/

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๒ 

๘๘๔๕/

แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) 
แม่โขง (ACMECS) ประจําปี ๒๕๕๖          

๖๑๖๑/

แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๘๙๖๖/

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๒๙ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๒๙ 

  

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๓๐ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๓๑ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๓๑ 
/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๓๒ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๓๒ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๓๓ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๓๔ 
/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๓๕ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๓๕ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๓๖ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๓๗ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๓๗ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๓๘ 

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๓๙ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๔๐ 



 

 

    ๓.๔   นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบราง
           เพ่ือขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่ง
             สินค้าและบริการ 
ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
ผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาท่ี 
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ-่บางซื่อ ของการรถ
การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้
ท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางห
และมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ
ผลการดํา เนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงาน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
รายงานผลการจัดนิทรรศการ Thailand 
การลงทุนของประชาชน เพ่ือประชาชน
การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) 
of Assurance) สําหรับการขอรับการคํ้าประกันเงินกู้จาก 
Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพ่ือชําระค่าเครื่องบินแอร์บัส 
จํานวน ๑ ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด 
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ

    ๓.๕   นโยบายพลังงาน 
การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้
มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

- � -

นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบราง    
เพ่ือขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่ง 

ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
. .... 

๕๙๙๓/

ลการประกวดราคางานโยธา สัญญาท่ี ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้า 
บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

๖๑๘๒/

การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายดว้ยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ  
เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง) 

๖๐๖๕/

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวน 
และมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ ได้รับ

ประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ.ศ. ....    

๖๒๘๕/

ผลการดํา เนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย      
ของคณะกรรมการและโครงการและแผนงาน

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 

๖๖๘๒/

Thailand 2020 ก้าวไกล เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการ
การลงทุนของประชาชน เพ่ือประชาชน 

๖๗๘๓/

Special Conditions) เพ่ือออกหนังสือรับรอง (Letter 
สําหรับการขอรับการคํ้าประกันเงินกู้จาก European Export Credit 

ในการจัดหาเงินกู้เพ่ือชําระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 
ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

๗๒๗๘/

ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

๗๖๐๑/

ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

๘๑๖๕/

 

การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
๒๕๕๐-๒๕๕๔) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        

๖๐๔๕/

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๖ (ครั้งท่ี ๑๔๔)      ๗๘๕๓/

มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ๗๘๔๙/

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๔๑ 

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๔๑ 

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๔๑ 

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๔๒ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๔๓ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๔๔ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๔๕ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๔๖ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๔๗ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๔๘ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๔๘ 
/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๕๐ 

 



 

 

รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ 
ยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันท่ี 
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ
เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    ๓.๖   นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพร

    ๔.๑   นโยบายการศึกษา
การดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต

    ๔.๒   นโยบายแรงงาน 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า

    ๔.๓    นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราช
สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งท่ี 
การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 

    ๔.๔   นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
    ๔.๕   นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๕.๑   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

- 	 - 

รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ 
ยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันท่ี ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖   

๘๓๒๐/

โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ  
เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

๘๗๔๒/

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway)     
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

๗๖๔๕/

แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013        ๘๘๘๔/

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๕๕ ๖๗๖๓/

นโยบายการศึกษา 
การดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต          ๘๓๑๕/

ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้าน
ภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 

๕๘๘๗

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราช
สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งท่ี ๑๑ 

๖๕๐๒/

การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ๘๗๔๒/

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖     ๗๘๔๘/

รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๘๐๒๐/

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) 

๘๖๕๔/

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๕๐ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๕๑ 

  

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๕๒ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๕๒ 
  

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๕๔ 
  

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๕๔ 
  

๕๘๘๗/๕๖[๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๕๕ 

  

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๕๕ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๕๖ 
  

  

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๕๖ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๕๗ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๕๘ 

  

  



 

 

การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า พ.ศ. .... 

    ๕.๒    อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    ๕.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการ
             ใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
    ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึ
              ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
    ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ
            และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลง
            ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
    ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
    ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเ
            พ้ืนฐานขององค์ความรู้
    ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู
            เพียงพอ 
    ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความ
            ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
    ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
     ๖.๕   ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี

- 
 -

การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน       ๗๔๙๗/

างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป

 

๗๘๗๑/

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการ 
ใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึก 
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บน 
พ้ืนฐานขององค์ความรู ้

ยาศาสตร์ นักวิจัย และคร ูวิทยาศาสตร์ให ้

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความ   
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี อวกาศ และภูมิสารสนเทศ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๕๙ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๕๙ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

    ๗.๑    เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วย
ในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง 
รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าท่ีไทยบริจาคให้แก่
เมียนมาร ์
สรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป
การขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาใช้ในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัยกําปงเชอเตียล
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข 
มาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมียุงเป็นพาหะ

    ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ
                 ระหว่างประเทศอาเซียน
ความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรฐัรัสเซีย
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือ
มหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... 
การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN-
(ABC) for Sustainable Agrifood Systems
การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
ผลการประชุม Special ASEAN-ROK Ministerial Meeting on Forestry
การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี
และร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐา
ขออนุมัติลงนามพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

- � - 

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

แม่โขง (ACMECS) 

๖๗๓๐/

รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าท่ีไทยบริจาคให้แก่ ๘๑๖๗/

รือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว 

๘๐๖๑/

การขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาใช้ในการดําเนินงาน  
เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

๙๐๐๒/

การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร 
วิทยาลัยกําปงเชอเตียล) และโครงการพระราชทาน 

ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข (การควบคุมโรค
มาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมียุงเป็นพาหะ) 

๘๙๘๖/

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ   
ระหว่างประเทศอาเซียน 

ความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรฐัรัสเซีย ๖๑๐๔/

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่าย ๖๒๒๙/

-German Project on ASEAN Biocontrol 
(ABC) for Sustainable Agrifood Systems 

๖๑๑๗/

การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ๖๕๐๗/

ROK Ministerial Meeting on Forestry          ๗๖๘๗/

การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมน ี
และร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๗๓๖๖/

ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี ๕ แนบท้าย
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๘๒๖๑/

  

  

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๖๓ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๖๓ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๖๔ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๖๕ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๖๕ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๖๖ 
/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๖๗ 

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๖๗ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๖๘ 
/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๖๘ 
/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]  ๖๘     

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๖๙ 



 

 

การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร 
Customs) 

    ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม
            ผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่
ทางเศรษฐกิจ อิรวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งท่ี 
ร่างปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี 
แนวทางเลือกเพ่ือตัดสินอนาคตของ COBSEA
ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย 
Action Plan) 
การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

    ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง
           ยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ   
           องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา
ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยี
รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
ในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงปิโตรเลียมและแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไ
การพัฒนาด้านพลงังาน 
ร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม
ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่าง
การเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 
มีนาคม ๒๕๕๖ 

- �� - 

การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on ๘๐๐๘/

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม 
ผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
แม่โขง ครั้งท่ี ๕ 

๖๓๕๔/

ร่างปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี ๑๑ ๘๑๔๒/

COBSEA ๘๑๓๓/

ด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Energy ๘๐๘๖/

การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพ ๘๖๕๖/

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง 
ยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ    

ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา    

๖๐๘๗/

ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคี
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ

ต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกิน ี

๖๑๒๗

าณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยยีม และสหภาพยุโรป ๗๔๑๒/

รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพ่ือเข้าร่วมพิธีลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงปิโตรเลียมและแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วย

๖๖๓๙/

ร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม        ๖๗๗๖/

ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  

๗๓๘๑/

ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่าง
การเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕

๗๔๘๒/

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๐ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๗๐ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๑ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๑ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๒ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๒ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๗๒ 

๖๑๒๗/๕๖[๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๗๓ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๗๓ 
/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๗๔ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๗๕ 
/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๗๖ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๗๗ 



 

 

ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่าง
การเยอืนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่าง
รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และปาปัวนิวกินี
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(ระหว่างวันท่ี ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศ 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ื
ระหว่างประเทศและกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา
หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนภายใต้ภาคผนวก 
ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย

    ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานา
                ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและความ
                ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
    ๗.๖    ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
            เก่ียวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลื่ยนแปลง
            ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
    ๗.๗   ส่งเสริมการทูตเพ่ือประชาชน
    ๗.๘   ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน
            ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
     ๗.๙       ประสานการดําเนินงานของส่วนราช
    ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
  และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- �� - 

ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่าง
อนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี

๗๔๑๔/

การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่าง
รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

๘๘๕๙/

ผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และปาปัวนิวกิน ี ๘๗๓๒/

ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๒๕๕๖) 

๘๐๕๔/

การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ 

๘๐๙๙/

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศ 

๘๘๕๙/

การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  
ระหว่างประเทศและกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา      

๘๘๑๖/

หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนภายใต้ภาคผนวก ๒   
ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย–นวิซีแลนด ์

๘๗๗๙/

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานา   
ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและความ 
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน 

วกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลื่ยนแปลง 
ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
ส่งเสริมการทูตเพ่ือประชาชน 
ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน 
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๗๗ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๗๘ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๘ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๙ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๗๙ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๘๐ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๘๑ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๘๑ 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

    ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่า
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี 
ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือน
เต็มข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่ง 
การขอปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ
ขอความเห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดทําคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูล
ทางการค้าของอาเซียน (NTR/ATR) ของไทย
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ของผู้อํานวยการองค์การมหาชน 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจําปี พ.ศ
แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุโขทัย และจั
รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ฉะเชิงเทรา 
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น [สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)] 
การดําเนินการเก่ียวกับหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- �� - 

ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน

ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๖๒๙๙/

ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือน ๖๐๓๓/

การขอปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ. ๖๑๘๘/

อความเห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดทําคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูล

ของไทย 

๖๗๐๔/

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๖๙๘๕/

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. .... ๗๒๐๓/

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๗๖๕๒/

แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับส่วนราชการ ๗๕๙๓/

รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุโขทัย และจงัหวัดตาก 

๗๘๘๑/

รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๘๐๔๑/

การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง ๘๐๕๘/

การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัด ๘๐๓๐/

ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๘๒๙๔/

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักงาน

๘๑๕๔/

การดําเนินการเก่ียวกับหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตร ี           ๙๐๔๔/

ราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่ม
จังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 

๙๐๑๔/

  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๘๓ 

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๘๓ 

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๘๔ 
/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๘๔ 

/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] ๘๕ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๘๕ 
/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๘๖ 

/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] ๘๖ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๘๗ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๘๘ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๘๙ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๙๐ 

/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๙๐ 
/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] ๙๐ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]    ๙๑ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๙๒ 



 

 

ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข
การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 
มีนาคม ๒๕๕๖ 
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

    ๘.๒   กฎหมายและการยุติธรรม
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

    ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
  จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
            สาธารณะทุกประเภท ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว
             ถูกต้องและเป็นธรรม
ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมน
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรฐัมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
  การบริหารราชการท่ัวไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
      ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
      ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
      ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
      ๑๐.๒    ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
       ๑๑.    กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

- �� -

ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข                ๙๒๑๑/

ดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี   ๘๘๘๐/

โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี ๓๐-๓๑ 

๙๑๔๔/

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ๙๐๑๙/

กฎหมายและการยุติธรรม 
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ....         

๖๐๕๗/

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ 
สาธารณะทุกประเภท ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็นธรรม     
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี

จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 

รื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการท่ัวไป 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 

จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ 
คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี

ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๙๒ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๙๓ 
/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๙๓ 

/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] ๙๔ 
  

/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] ๙๕ 

  

  

 ๙๖ 
 ๙๗ 
 ๙๗ 
 ๙๘ 
 ๙๙ 
 ๙๙ 

  
 ๑๐๐ 
 ๑๐๐ 
 ๑๐๑ 
 ๑๐๒ 
  
 ๑๐๓ 
 ๑๐๔ 
 ๑๐๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มนีาคม
เร่ือง โครงการจัดเวทีประชาเสวนา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพ่ือการปรองดองแหง่ชาติ (ปคอป.) เสนอและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในวงเงิน 
  ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโครงการและงบประมาณของหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หากมีการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ก็ให้นํามาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประหยัดงบประมาณ ท้ังนี้ หากมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินโครงการดังกล่าว
ให้กระทรวงมหาดไทยหารือรองนายกรัฐมนตรี 
 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มนีาคม
เร่ือง ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ี
 เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๑. ประชาชนร้อยละ ๑๘
ร้อยละ ๒๒.๓ ส่วนผู้ท่ีระบุว่าไม่ค่อยรุนแรง
มากท่ีสุด ร้อยละ ๓๘.๓ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 
ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ ๑๐
  ๒. ประชาชนร้อยละ 
ชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
จังหวัดพิษณุโลกมากท่ีสุด ร้อยละ ๑๗
มีประมาณร้อยละ ๒-๕ 
  ๓. ประชาชนร้อยละ ๕๕
ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖.๘ และร้อยละ 
มากท่ีสุด ร้อยละ ๑๙.๕ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

คม ๒๕๕๖  
โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย 

เห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง

เสนอและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในวงเงิน ๖๙,๘๐๗,๒๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโครงการและงบประมาณของหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หากมีการดําเนินการในลักษณะ
เสวนา หาทางออกประเทศไทย ก็ให้นํามาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อน 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประหยัดงบประมาณ ท้ังนี้ หากมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินโครงการดังกล่าว
ให้กระทรวงมหาดไทยหารือรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ดว้ย 

กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 

คม ๒๕๕๖  
ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ี

๒๕๕๖) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

๒๕๕๖) ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑๘.๕ ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมีความรุนแรง-รุนแรงมากท่ีสุด และค่อนข้างรุนแรง

ส่วนผู้ท่ีระบุว่าไม่ค่อยรุนแรง-ไม่รุนแรง ร้อยละ ๕๙.๒ โดยจังหวัดสงขลามีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๓๑.๐ เชียงใหม่ ร้อยละ ๒๖.๐ 

๑๐-๑๒ 
ประชาชนร้อยละ ๕๖.๐ ระบุว่าปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดลดลงเมื่อเทียบกับก่อนดําเนินโครงการ

ชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕.๔ และร้อยละ ๑๔.๖ เห็นว่าปัญหายังเท่าเดิม โดยจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบใน
๑๗.๒ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา ร้อยละ ๑๓.๕ และชลบุรี ร้อยละ 

๕๕.๔ ระบุว่าปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมลีดลงเมื่อเทียบกับก่อนดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ 
และร้อยละ ๑๕.๙ เห็นว่าปัญหายังเท่าเดิม โดยจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบในจังหวัดสงขลา

รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ ๑๕.๖ และชลบุรี ร้อยละ ๑๕.๔ ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

เห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง

เสนอและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

 
ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโครงการและงบประมาณของหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หากมีการดําเนินการในลักษณะ
เสวนา หาทางออกประเทศไทย ก็ให้นํามาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อน 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประหยัดงบประมาณ ท้ังนี้ หากมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินโครงการดังกล่าว

กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาต”ิ 

ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

รุนแรงมากท่ีสุด และค่อนข้างรุนแรง 
โดยจังหวัดสงขลามีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง-รุนแรง

๐ และสุราษฎร์ธานี ร้อยละ ๒๔.๓ 

ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดลดลงเมื่อเทียบกับก่อนดําเนินโครงการ
เห็นว่าปัญหายังเท่าเดิม โดยจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบใน

และชลบุรี ร้อยละ ๘.๘ ขณะท่ีจังหวัดอ่ืน  

ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ 
เห็นว่าปัญหายังเท่าเดิม โดยจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบในจังหวัดสงขลา

ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ ๕ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

  ๔. ชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ท่ีมีโรงเรียน
ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ท่ีระบุว่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
โดยจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบในจังหวัดพิษณุโลกมากกว่าจังหวัดอ่ืน ร้อยละ 
และสงขลา ร้อยละ ๗.๙ ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 
  ๕. ประชาชนร้อยละ 
เสพยาเสพติด ร้อยละ ๘๓.๔ ผู้ท่ีเคยถูกจับกุม
  ๖. ประชาชนร้อยละ ๔๕
เกิดข้ึนมาก-มากท่ีสุด ร้อยละ ๙.๒ ปานกลาง ร้อยละ 
พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากท่ีสุด ร้อยละ 
ร้อยละ ๕๔.๔ ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 
  ๗. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 
ร้อยละ ๘๓.๙ ปานกลาง ร้อยละ ๑๒
สูงกว่าจังหวัดอ่ืน คือ ร้อยละ ๙๖.๓ และ 
  ๘. ประชาชนร้อยละ ๙๙
ซึ่งในจํานวนนี้มีความเช่ือมั่นมาก-มากท่ีสุด ร้อยละ 
มีความเช่ือมั่นมาก-มากท่ีสุดสูงกว่าจังหวัดอ่ืน ร้อยละ 
และพิษณุโลก ร้อยละ ๘๐.๐ ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน ระยะท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
   ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
อย่างยั่งยืน ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
แนวคิดการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ
บนพ้ืนฐานความรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการเรียนรู้จากโครงการหลวง การจัดการเชิงพื้นท่ี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายและชุมชนข้างเคียงท่ีได้รับผลกระทบหรือสุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของฝิ่นและยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ครอบคลุม 
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แ
จํานวน ๒๖,๗๐๗ คน ๕,๔๙๓ ครัวเรือน 
   ๑.๒ เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนแม่บทฯ ระยะท่ี 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติเสนอ ในวงเงิน 
คําของบประมาณประจําปี ภายใต้ช่ือรายการ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

หมู่บ้านเป้าหมายฯ ท่ีมีโรงเรียน/สถานศึกษา ประชาชนร้อยละ ๔๗.๒ ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ท่ีระบุว่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔.๖ และร้อยละ 
โดยจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบในจังหวัดพิษณุโลกมากกว่าจังหวัดอ่ืน ร้อยละ ๑๑.๒ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 

ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ ๖ 
ประชาชนร้อยละ ๘๕.๔ ระบุว่า มีกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดซึ่งในจํานวนนี้ ได้แก่ ผู้เคย

ผู้ท่ีเคยถูกจับกุม/ผู้ต้องหา ร้อยละ ๕๒.๓ และผู้ท่ีเคยค้ายาเสพติด ร้อยละ 
๔๕.๗ ระบุว่า มีเจ้าหน้าท่ีรัฐสนับสนุน/เข้าไปกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซึ่งในจํานวนนี้

ปานกลาง ร้อยละ ๑๔.๖ และน้อย-น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๒๑.๙ โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีดําเนินการดังกล่าว
พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากท่ีสุด ร้อยละ ๖๐.๙ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา ร้อยละ ๕๕.๖ ชลบุรี ร้อยละ 

ดอ่ืนมีประมาณร้อยละ ๓๕-๔๔ 
ประชาชนสูงถึงร้อยละ ๙๙.๗ มีความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ โดยมีความพึงพอใจมาก

๑๒.๓ และน้อย ร้อยละ ๓.๕ โดยจังหวัดขอนแก่นและอยุธยามีความพึงพอใจมาก
และ ๙๐.๓ ตามลําดับ ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ ๗๖
๙๙.๓ มีความเช่ือมั่นต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตได้

มากท่ีสุด ร้อยละ ๗๙.๖ ปานกลาง ร้อยละ ๑๕.๕ และน้อย ร้อยละ 
มากท่ีสุดสูงกว่าจังหวัดอ่ืน ร้อยละ ๙๕.๙ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอยุธยา ร้อยละ 

ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ ๗๑-๗๘ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน ระยะท่ี 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้
รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น

๒๕๕๕) และเห็นชอบแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่น
๒๕๖๑) เพ่ือสอดรับผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ระยะท่ี ๑ โดยอาศัยหลักการของการนํากรอบ

แนวคิดการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การพัฒนาอาชีพและรายได้
บนพ้ืนฐานความรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการเรียนรู้จากโครงการหลวง การจัดการเชิงพื้นท่ี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายและชุมชนข้างเคียงท่ีได้รับผลกระทบหรือสุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของฝิ่นและยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ครอบคลุม ๑๒๖ หมู่บ้าน ใน ๑๘ 
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ประชากรที่จะได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ครัวเรือน ๕ ชนเผ่า คือ กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ ม้ง และจีนฮ่อ 
เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนแม่บทฯ ระยะท่ี 

อาชนะยาเสพติดแห่งชาติเสนอ ในวงเงิน ๑,๘๗๕,๐๕๖,๒๖๐ บาท เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปดําเนินการจัดทํา
คําของบประมาณประจําปี ภายใต้ช่ือรายการ “โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
และร้อยละ ๑๐.๙ ระบุว่า ปัญหายังอยู่เท่าเดิม 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๘.๒ 

วข้องกับยาเสพติดซึ่งในจํานวนนี้ ได้แก่ ผู้เคย
และผู้ท่ีเคยค้ายาเสพติด ร้อยละ ๔๐.๐ 

เข้าไปกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซึ่งในจํานวนนี้
โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีดําเนินการดังกล่าว
ชลบุรี ร้อยละ ๕๕.๕ และพิษณุโลก 

มีความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ โดยมีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด 
โดยจังหวัดขอนแก่นและอยุธยามีความพึงพอใจมาก-มากท่ีสุด

๗๖-๘๘ 
มีความเช่ือมั่นต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตได ้

และน้อย ร้อยละ ๔.๒ โดยจังหวัดขอนแก่น
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอยุธยา ร้อยละ ๘๓.๒ ชลบุรี ร้อยละ ๘๒.๔ 

แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
และเห็นชอบแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่น

โดยอาศัยหลักการของการนํากรอบ
พียง ประกอบด้วย การพัฒนาอาชีพและรายได้

บนพ้ืนฐานความรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการเรียนรู้จากโครงการหลวง การจัดการเชิงพื้นท่ี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายและชุมชนข้างเคียงท่ีได้รับผลกระทบหรือสุ่มเสี่ยง

๑๘ ตําบล ๗ อําเภอ ของ ๓ จังหวัด
ม่ฮ่องสอน และตาก ประชากรที่จะได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนแม่บทฯ ระยะท่ี ๒ ตามท่ีศูนย์อํานวยการ
บาท เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปดําเนินการจัดทํา

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

สํานักงบประมาณเพ่ือพิจารณารายละเอียดความเหมาะส
ตามกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
โครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะท่ี 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณไม่เกิดความซ้ําซ้อนและเป็นประโยชน์สูงสุดและให้กระทรวงพาณิชย์
สนับสนุนด้านการตลาดและระบบโลจิสติกส์เช่ื
 

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มนีาคม
เร่ือง การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลั
 คณะรัฐมนตรีมีมติ  
  ๑. รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป
ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน
เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหม
   ๑.๑ มาตรการระยะยาว
    ๑.๑.๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
รางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อเสนอแนะของ ป
ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 
๑๐ ปี เหลือ ๓ ปี ให้คงอายุความดังกล่าวไว้ 
    ๑.๑.๒ การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเ
และถูกฟ้องเป็นคดีหลังเกษียณอายุราชการ โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีจนกว่าจะถึงที่สุด
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาดําเนินการ
   ๑.๒ มาตรการระยะสั้น ให้กระทรวงการคลัง 
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
  ๒. ประเด็นการปรับลดเงินสินบนและรางวัลตามมาตรา 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๙ แห่งพร
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร 
บทบัญญัติให้มีการทบทวนการปรับลดเงินรางวัลสินบนจากเงินค่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการดําเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป
  ๓. ประเด็นอายุความท่ีคณะกรรมการ ป
หรือส่งของออก เป็น ๓ ปี นั้น มอบให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของรัฐแล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สํานักงบประมาณเพ่ือพิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของแผนงานโครงการ เหตุผลความจําเป็น และความพร้อมในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน
อยู่ในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะท่ี 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณไม่เกิดความซ้ําซ้อนและเป็นประโยชน์สูงสุดและให้กระทรวงพาณิชย์
สนับสนุนด้านการตลาดและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงระบบท้ังในและนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

คม ๒๕๕๖  
การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลั

รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตเก่ียวกับการจ่ายเงินสินบนแล
ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน
มาตรการระยะยาว 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
ตรี ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ไปเพ่ือประกอบการตรวจ

ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อไป ส่วนการลดอายุความการเรียกอากรท่ีขาดตามมาตรา 
ปี ให้คงอายุความดังกล่าวไว้ ๑๐ ปี ตามหลักท่ัวไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
และถูกฟ้องเป็นคดีหลังเกษียณอายุราชการ โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีจนกว่าจะถึงที่สุด
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาดําเนินการ

มาตรการระยะสั้น ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณา

ประเด็นการปรับลดเงินสินบนและรางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมี
บทบัญญัติให้มีการทบทวนการปรับลดเงินรางวัลสินบนจากเงินค่าขายของกลางลง โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการดําเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ประเด็นอายุความท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ลดอายุความจาก 
ปี นั้น มอบให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยคํานึงถึงประโยชน์

สูงสุดของรัฐแล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๓ 

มของแผนงานโครงการ เหตุผลความจําเป็น และความพร้อมในการดําเนินงาน 
เป็นต้นไป 

องค์การมหาชน) รับไปบูรณาการแผนงาน
อยู่ในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะท่ี ๒ ร่วมกับสํานักงบประมาณ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณไม่เกิดความซ้ําซ้อนและเป็นประโยชน์สูงสุดและให้กระทรวงพาณิชย์

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั  

เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตเก่ียวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัล
ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

าย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน) เสนอ ดังนี ้

๒๔๖๙ โดยการปรับลดเงินสินบนและ
ไปเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณา

ต่อไป ส่วนการลดอายุความการเรียกอากรท่ีขาดตามมาตรา ๑๐ จากอายุความ 
ปี ตามหลักท่ัวไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

พื่อคุ้มครองช่วยเหลือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
และถูกฟ้องเป็นคดีหลังเกษียณอายุราชการ โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีจนกว่าจะถึงที่สุด 
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาดําเนินการ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณา

ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 

เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมี
าขายของกลางลง โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่

ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการดําเนินการ

เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ลดอายุความจาก ๑๐ ปี นับแต่วันท่ีนําของเข้า
ปี นั้น มอบให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยคํานึงถึงประโยชน์



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาค
เร่ือง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
 คณะรัฐมนตรีมีมติ  
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เก่ียวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรการที่ ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน ก
ของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานต่อไป สําหรับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีดังนี้
   ๑.๑ การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีเก่ียวข้อง และคณะกรรมการ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เห็นควรให้
ของคณะรัฐมนตร ี
   ๑.๒ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบในการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่เป็นปัญหา
ของสังคม ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นอาจจัดตั้งกลไกพิเศษเป็นรายกรณี
   ๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ
   ๑.๔ เห็นชอบข้อเสนอแนะสํานักงาน ก
  ๒. สําหรับแนวทางตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ท่ีคณะกรรมการ ป
เช่น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๔ ธัน
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรแล้ว เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีมี
การประชุมล่วงหน้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีระยะเวลาในการนําเสนอข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ได้อย่างครบถ้วน และทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรก ได้มีการนําข้อมูลท่ีเก่ียวกับกฎหมาย กฎ 
การบริหารราชการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมท้ังได้มีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีให้ประชาชน
สามารถตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
   ชลประทาน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มนีาคม
เร่ือง ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการท่ีได้อนุมัติไว้เดิม จํานวน 
เป็นเงิน ๔.๖๖๔๖ ล้านบาท และดําเนินกา
งบประมาณ ๒๘.๔๙๐๖ ล้านบาท เพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณในส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรรให้ต่อไป ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๕ (ฝ่ายสังคม
เก่ียวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๕ (ฝ่ายสังคม

ท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน ก.พ.ร. เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
นาจหน้าท่ีของหน่วยงานต่อไป สําหรับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีดังนี้

การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีเก่ียวข้อง และคณะกรรมการ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เห็นควรให้

ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบในการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่เป็นปัญหา
ของสังคม ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นอาจจัดตั้งกลไกพิเศษเป็นรายกรณ ี

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างจริงจัง

เห็นชอบข้อเสนอแนะสํานักงาน ก.พ.ร. ในการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่
สําหรับแนวทางตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการท่ี ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้มีการดําเนินการแล้วหลายประการ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงาน

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรแล้ว เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีมีระยะเวลาพิจารณาเรื่องในระเบีย

การประชุมล่วงหน้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีระยะเวลาในการนําเสนอข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ได้อย่างครบถ้วน และทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรก ได้มีการนําข้อมูลท่ีเก่ียวกับกฎหมาย กฎ 
การบริหารราชการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมท้ังได้มีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีให้ประชาชน
สามารถตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่

นาคม ๒๕๕๖  
ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภัย ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการท่ีได้อนุมัติไว้เดิม จํานวน 
ล้านบาท และดําเนินการรายการใหม่ เพ่ือทดแทนรายการเดิมท่ีขอยกเลิกการดําเนินการ จํานวน 

ล้านบาท เพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณในส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรรให้ต่อไป ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการท่ี ๓ มาตรการ

ฝ่ายสังคม) ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
เก่ียวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : 

มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายสังคม) เสนอ และให้หน่วยงาน  

เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
นาจหน้าท่ีของหน่วยงานต่อไป สําหรับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีดังนี ้

การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีเก่ียวข้อง และคณะกรรมการ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เห็นควรให้เป็นดุลยพินิจ

ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบในการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่เป็นปัญหา

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

ในการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงานของรัฐ 
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส

เสนอ คณะรัฐมนตรีได้มีการดําเนินการแล้วหลายประการ 
เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงาน

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี) กําหนดแนวทาง
ระยะเวลาพิจารณาเรื่องในระเบียบวาระ

การประชุมล่วงหน้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีระยะเวลาในการนําเสนอข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ได้อย่างครบถ้วน และทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรก ได้มีการนําข้อมูลท่ีเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมท้ังได้มีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีให้ประชาชน

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที ่

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภัย ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการท่ีได้อนุมัติไว้เดิม จํานวน ๖ รายการ 
รรายการใหม่ เพ่ือทดแทนรายการเดิมท่ีขอยกเลิกการดําเนินการ จํานวน ๑๓ รายการ 

ล้านบาท เพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณในส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรรให้ต่อไป ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
 ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง 
ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
ดังนี ้
  ๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย
๑๑๙,๕๑๒.๑๒๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันท่ี ๖ มีนาคม 
  ๒. ผลการดําเนินงาน มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ื
มีจํานวน ๑๓ กระทรวง ต่ํากว่าร้อยละ 
๕๗ จังหวัด ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน 
  ๓. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน 
สุทธิ ๑๑๙,๕๑๒.๑๒๐๔ ล้านบาท คงเหลือ 
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓๗๑.
เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
จํานวน ๓ โครงการ/รายการ วงเงิน ๒๔๒
๑๑๖.๔๑๐๐ ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณท่ีกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการดึงเงินประจํางวดกลับจากส่วนราชการฯ ท่ีแจ้ง
ส่งคืนอีก จํานวน ๑๘.๕๒๕๗ ล้านบาท ว
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ อนุมัติบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นบทเพ่ิมเติมในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ประกอบด้วย
    ๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการแผนงานแล
โดยมีองค์กรรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยท่ีเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การกําหนดแนวทางการทํางาน
การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความสอดคล้องกับเอกภาพเดียวกันในการอํานวยการ
    ๑.๑.๒ การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ ได้แก่ องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
    ๑.๑.๓ การเช่ือมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัย ของอ
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กับองค์กรบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
    ๑.๑.๔ ข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือ
ในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ตามระดับความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง 

ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ สรุปได้ 

การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเอง สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน 
ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๕,๔๕๐.๑๓๑๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ

มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๑๐,๒๒๘.๓๑๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
ผลการดําเนินงาน มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ 

กระทรวง ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๖ กระทรวง และมิติจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ 
จํานวน ๑๘ จังหวัด 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ล้านบาท คงเหลือ ๔๘๗.๘๗๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ไ
.๔๖๙๖ ล้านบาท (รวมรายการท่ีส่วนราชการฯ ยังมิได้ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๔๒.๙๓๗๐ ล้านบาท) และวงเงินคงเหลือท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมได้ทันที จํานวน 

ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณท่ีกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการดึงเงินประจํางวดกลับจากส่วนราชการฯ ท่ีแจ้ง
ล้านบาท วงเงินงบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมรวมเป็นจํานวนท้ังสิ้น 

มีนาคม ๒๕๕๖  
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ ดังนี้
อนุมัติบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นบทเพ่ิมเติมในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการแผนงานและการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการน้ํา

โดยมีองค์กรรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยท่ีเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การกําหนดแนวทางการทํางาน
การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความสอดคล้องกับเอกภาพเดียวกันในการอํานวยการ

การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ ได้แก่ องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

การเช่ือมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัย ขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
กับองค์กรบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
ข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ตามระดับความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๕ 

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา 
ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ สรุปได้ 

ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเอง สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน 
ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๓ จากยอดจัดสรรสุทธิ 
นของรัฐท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 

กระทรวง และมิติจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน 

การค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
๒๕๕๖ สํานักงบประมาณจัดสรรแล้ว

ล้านบาท ประกอบด้วย รายการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ได้รับ
รวมรายการท่ีส่วนราชการฯ ยังมิได้ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
และวงเงินคงเหลือท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมได้ทันที จํานวน 

ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณท่ีกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการดึงเงินประจํางวดกลับจากส่วนราชการฯ ท่ีแจ้ง
งเงินงบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมรวมเป็นจํานวนท้ังสิ้น ๑๓๔.๙๓๕๗ ล้านบาท 

บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย" 

อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
อนุมัติบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นบทเพ่ิมเติมในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ะการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการน้ํา 
โดยมีองค์กรรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยท่ีเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การกําหนดแนวทางการทํางาน 
การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความสอดคล้องกับเอกภาพเดียวกันในการอํานวยการ 

การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ ได้แก่ องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
โดยมีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 

งค์กรภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
กับองค์กรบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

   ๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย” อีกบทหนึ่ง
  ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย 
และการสื่อสารเก่ียวกับความไม่ชัดเจนในการกํากับการเลื่อนระดับความรุนแรงของภัยพิบัติและแก้ปัญหาความสับสนของประชาชน
เก่ียวกับการกําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเตือนภัย รวมท้ังวิธีการลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสีย
ท่ีจะเกิดโดยการบริหารจัดการน้ําและการลด
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม 
เร่ือง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
   ๑.๑ เห็นชอบการปรับวงเงินในการดําเนินงานตามโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จากกรอบวงเงิน 
   ๑.๒ อนุมัติให้ใช้เงินท่ีเหลือจากการปรับลดค่าก่อสร้าง จํานวน 
ในส่วนของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) 
ตลอดระยะเวลาโครงการ ๕ ปี และให้ กบอ
ต่อไป 
   ท้ังนี้ ไม่ต้องนําการปรับกรอบวงเงินตามข้อ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําเรื่อง โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะท่ี 
เสนอ กบอ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติเรื่อง ความเช่ือมโยงของโครงการกับแผนงานหลักการบริหารจัดการน้ําของ กบอ
ตลอดจนการตอบสนองและแก้ไขปัญหาในภาพรวม ในเรื่องปริมาณ
การเกษตรและป้องกันน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย
 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย
  ๑. ยกเลิกองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับ
ผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

เห็นชอบให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ

อีกบทหนึ่ง 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเก่ียวกับความไม่ชัดเจนในการกํากับการเลื่อนระดับความรุนแรงของภัยพิบัติและแก้ปัญหาความสับสนของประชาชน
เก่ียวกับการกําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเตือนภัย รวมท้ังวิธีการลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสีย
ท่ีจะเกิดโดยการบริหารจัดการน้ําและการลดความเสี่ยง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖

เห็นชอบมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ในการประชุมครั้งท่ี 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวด)ี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ ดังนี้

เห็นชอบการปรับวงเงินในการดําเนินงานตามโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ะระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จากกรอบวงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น 

อนุมัติให้ใช้เงินท่ีเหลือจากการปรับลดค่าก่อสร้าง จํานวน ๘,๗๓๐.๘๓ ล้านบาท ในการบริหารโครงการ
Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) 

ปี และให้ กบอ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานการดําเนินการในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ

ท้ังนี้ ไม่ต้องนําการปรับกรอบวงเงินตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบ ตามความเห็นของสํานักงาน

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําเรื่อง โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะท่ี 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติเรื่อง ความเช่ือมโยงของโครงการกับแผนงานหลักการบริหารจัดการน้ําของ กบอ

ญหาในภาพรวม ในเรื่องปริมาณ/สัดส่วนของน้ําท่ีจะส่งเข้าระบบ และสามารถช่วยเหลือพ้ืนท่ี
การเกษตรและป้องกันน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

นาคม ๒๕๕๖  
แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย

Pacific Water Summit : 2nd APWS) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติของไทย

เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ เสนอ ดังนี ้
ยกเลิกองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับ

แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd

และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมน

กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

เห็นชอบให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ “บทว่าด้วย

รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเก่ียวกับความไม่ชัดเจนในการกํากับการเลื่อนระดับความรุนแรงของภัยพิบัติและแก้ปัญหาความสับสนของประชาชน
เก่ียวกับการกําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเตือนภัย รวมท้ังวิธีการลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสีย

๒๕๕๖ 

ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบการปรับวงเงินในการดําเนินงานตามโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ล้านบาท เป็น ๓๐๑,๐๐๐ ล้านบาท 

ล้านบาท ในการบริหารโครงการ
Project Supervision Consultant (PSC) 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานการดําเนินการในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ

เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบ ตามความเห็นของสํานักงาน

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําเรื่อง โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะท่ี ๒ ของกรมชลประทาน 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติเรื่อง ความเช่ือมโยงของโครงการกับแผนงานหลักการบริหารจัดการน้ําของ กบอ. 

สัดส่วนของน้ําท่ีจะส่งเข้าระบบ และสามารถช่วยเหลือพ้ืนท่ี
การเกษตรและป้องกันน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คร้ังท่ี ๒ 

ประธานกรรมการระดับชาติของไทย

ยกเลิกองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับ
nd APWS) ตามมติคณะรัฐมนตรี

และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

เป็นกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุม 
และจัดการประชุมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
  ๒. ให้ขยายเวลาจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย
จากเดิมวันท่ี ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
   นานาประเทศ
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก
   ภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
เร่ือง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคา
 สินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม 
  ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนมกราคม 
   ๑.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนมกราคม 
ของประเทศเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ 
โดยดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 
ร้อยละ ๑.๐๓ สินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ไก่ย่าง ปลาช่อนสด ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู กุ้งขาว
และปลาหมึก นอกจากนี้ สินค้าประเภทข้าวสารเจ้า ไข่ไก่ อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง และอาหารบริโภคนอกบ้าน มีราคาสูงข้ึน
ตามต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน ส่วนดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึนร้อยละ 
ขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศ ร้อยละ ๐.
สูงข้ึนร้อยละ ๐.๒๖ (ค่าเช่าบ้าน อิฐ ค่าแรงช่างประปา
(ค่าเอฟที) งวดใหม่ (ประจําเดือนมกราคม
คนทํางานบ้าน ร้อยละ ๐.๘๖ สิ่งทอสําหรับใช้ในบ้าน ร้อยละ 
ร้อยละ ๐.๐๘ (ก้อนดับกลิ่น สารกําจัดแมลง
ยาลดกรดในกระเพาะ ถุงยางอนามัย
ใบมีดโกน แป้งทาผิวกาย ยาสีฟัน น้ําหอม
   ๑.๒ ดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนมกราคม 
สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๘ จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าและบ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุม 
และจัดการประชุมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

ให้ขยายเวลาจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 
๒๕๕๖ เป็นวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคา
สินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงาน

การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนมกราคม 

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๔.๔๔ 
เท่ากับ ๑๐๔.๒๗ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๑๖ จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดอาหารสดและพลังงาน

โดยดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๘ จากการสูงข้ึนของราคาเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา
สินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ไก่ย่าง ปลาช่อนสด ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู กุ้งขาว

และปลาหมึก นอกจากนี้ สินค้าประเภทข้าวสารเจ้า ไข่ไก่ อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง และอาหารบริโภคนอกบ้าน มีราคาสูงข้ึน
ตามต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน ส่วนดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึนร้อยละ ๐.๒๐ จากการสูงข้ึนของราคาน้ํามันเช้ือเพลิง

.๗๕ ตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก สินค้าและบริการอ่ืนท่ีมีราคาสูงข้ึน ได้แก่ หมวดเคหส
ค่าเช่าบ้าน อิฐ ค่าแรงช่างประปา) ค่ากระแสไฟฟ้า สูงข้ึนร้อยละ ๑.๐๘ จากการประกาศปรับข้ึนค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ
ประจําเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๖ ปรับสูงข้ึน ๔.๐๔ สตางค์ต่อหน่วย) ค่าน้ําประปา ร้อยละ 

สิ่งทอสําหรับใช้ในบ้าน ร้อยละ ๐.๒๕ (ผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน มุ้ง
ก้อนดับกลิ่น สารกําจัดแมลง/ไล่แมลง น้ํายาปรับผ้านุ่ม) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ ๐.๐๔ 

ยาลดกรดในกระเพาะ ถุงยางอนามัย) ค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๑๓ (น้ํายาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว 
ใบมีดโกน แป้งทาผิวกาย ยาสีฟัน น้ําหอม) 

ดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒.๗๙ 
จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ําประปา สิ่งทอสําหรับใช้ในบ้าน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๗ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุม 

แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก 

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคา

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงาน
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
๔๔ เทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป

จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดอาหารสดและพลังงาน 
จากการสูงข้ึนของราคาเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา 

สินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ไก่ย่าง ปลาช่อนสด ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู กุ้งขาว
และปลาหมึก นอกจากนี้ สินค้าประเภทข้าวสารเจ้า ไข่ไก่ อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง และอาหารบริโภคนอกบ้าน มีราคาสูงข้ึน

จากการสูงข้ึนของราคาน้ํามันเช้ือเพลิง
ตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก สินค้าและบริการอ่ืนท่ีมีราคาสูงข้ึน ได้แก่ หมวดเคหสถาน 

จากการประกาศปรับข้ึนค่าไฟฟ้าอัตโนมัต ิ
ค่าน้ําประปา ร้อยละ ๑.๐๑ คนรับใช้/

ผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน มุ้ง) สิ่งท่ีเก่ียวกับทําความสะอาด 
๐๔ (ยาหอม ยาหม่อง ยาฆ่าเช้ือรา 

น้ํายาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว 

๗๙ เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
ริการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ําประปา สิ่งทอสําหรับใช้ในบ้าน (มุ้ง ผ้าม่าน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

ผ้าปูท่ีนอน ผ้าห่ม) สิ่งท่ีเก่ียวกับทําความสะอาด 
สารกําจัดแมลง) คนรับใช้หรือคนทํางานบ้าน ค่าฝากเลี้ยงเด็กและยามดูแล
แชมพูสระผม น้ําหอม ลิปสติก ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ ครีมนวดผม น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่งผมชาย
ค่าทําเล็บ) 
  ๒. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ และอุปทานท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีมีการเร่งผลิตและส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภค
ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีการแข็งค่าของเงินบาทจะมีผลกระทบต่ออุปทานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จะประสบปัญหาการบริหารจัดการเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการแข่งขันด้านราคา
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเ
 และเศรษฐกิจของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 
  ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 
   ๑.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 
ของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เท่ากับ 
และเครื่องดื่ม สูงข้ึนร้อยละ ๐.๓๖ จากการสูงข้ึนของราคาน้ํามันเช้ือเพลิงขายปลีก ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง 
ซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา อิฐ) ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ค่
ถุงยางอนามัย) และค่าของใช้ส่วนบุคคล 
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 
มะเขือเทศ ผักกาดขาว ผักกาดหอม กะหล่ําปลี และผักบุ้ง สินค้าประเภทเครื่องประกอบอาหาร 
   ๑.๒ ดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 
สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๙ จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง 
มุงหลังค่า อิฐ) ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว แชมพูสระผม ยาสีฟัน น้ําหอม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ
ครีมนวดผม น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค่าแ
  ๒. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 
และการลงทุนภาคเอกชนท่ีกลับสู่ภาวะปกติ ถึงแม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีอุปทานด้านการส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามเศรษฐกิจโลกท่ีมีเสถียรภาพ
มากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

สิ่งท่ีเก่ียวกับทําความสะอาด (น้ํายาปรับผ้านุ่ม น้ํายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้น
คนรับใช้หรือคนทํางานบ้าน ค่าฝากเลี้ยงเด็กและยามดูแลความปลอดภัย และค่าของใช้ส่วนบุคคล 

แชมพูสระผม น้ําหอม ลิปสติก ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ ครีมนวดผม น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่งผมชาย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ยังคงขยายตัวได้ดี จากอุปสงค์ภายในประเทศท่ี
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ และอุปทานท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีมีการเร่งผลิตและส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภค
ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีการแข็งค่าของเงินบาทจะมีผลกระทบต่ออุปทานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก 

จะประสบปัญหาการบริหารจัดการเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการแข่งขันด้านราคา

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคา
และเศรษฐกิจของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงาน

การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิ
ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๔.๖๖ 
เท่ากับ ๑๐๔.๔๔ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๒๑ จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาหาร
จากการสูงข้ึนของราคาน้ํามันเช้ือเพลิงขายปลีก ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง 

ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ยาฆ่าเช้ือรา ยาหม่อง ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ 
และค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษชําระ ผ้าอนามัย

และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๐๘ สาเหตุจากการลดลงของราคาผักสด ได้แก่ ผัก
มะเขือเทศ ผักกาดขาว ผักกาดหอม กะหล่ําปลี และผักบุ้ง สินค้าประเภทเครื่องประกอบอาหาร (น้ํามันพืช และกะทิสําเร็จรูป

ดัชนีผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒.
จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน

สบู่ถูตัว แชมพูสระผม ยาสีฟัน น้ําหอม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ
ครีมนวดผม น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่งผมชาย ค่าดัดผมสตรี ค่าทําเล็บ) 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ยังคงขยายตัวได้ดี จากการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และการลงทุนภาคเอกชนท่ีกลับสู่ภาวะปกติ ถึงแม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่เสถียรภาพ

รวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีอุปทานด้านการส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามเศรษฐกิจโลกท่ีมีเสถียรภาพ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

น้ํายาปรับผ้านุ่ม น้ํายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้น 
ความปลอดภัย และค่าของใช้ส่วนบุคคล (ยาสีฟัน  

แชมพูสระผม น้ําหอม ลิปสติก ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ ครีมนวดผม น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่งผมชาย  

ยังคงขยายตัวได้ดี จากอุปสงค์ภายในประเทศท่ีเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ และอุปทานท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีมีการเร่งผลิตและส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภค
ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีการแข็งค่าของเงินบาทจะมีผลกระทบต่ออุปทานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออก

จะประสบปัญหาการบริหารจัดการเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการแข่งขันด้านราคา 

ทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้า

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงาน
ตามท่ีกระทรวงพาณชิย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๖๖ เทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป

จากการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาหาร
จากการสูงข้ึนของราคาน้ํามันเช้ือเพลิงขายปลีก ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง

ยาฆ่าเช้ือรา ยาหม่อง ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ 
สบู่ถูตัว แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษชําระ ผ้าอนามัย) ขณะท่ีดัชนีหมวดอาหาร

สาเหตุจากการลดลงของราคาผักสด ได้แก่ ผักคะน้า ผักชี ข้ึนฉ่าย ต้นหอม 
น้ํามันพืช และกะทิสําเร็จรูป) 
.๘๘ เทียบเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
ปูนซีเมนต์ กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน

สบู่ถูตัว แชมพูสระผม ยาสีฟัน น้ําหอม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ 

ยังคงขยายตัวได้ดี จากการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
และการลงทุนภาคเอกชนท่ีกลับสู่ภาวะปกติ ถึงแม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่เสถียรภาพ

รวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีอุปทานด้านการส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามเศรษฐกิจโลกท่ีมีเสถียรภาพ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 
 เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป 
เป็นระยะท่ี ๑๒ ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการดั
ของประชาชนด้านการเดินทาง ประกอบด้วย
    ๑.๑.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดา จํานวน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน 
    ๑.๑.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 
รับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟช้ัน ๓ 
จํานวน ๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน 
   ๑.๒ เร่งรัดกระทรวงคมนาคมให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
พิจารณาศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครอ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  ๒. สําหรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามผลมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะท่ี 
ดังกล่าว ให้สํานักงบประมาณพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ของสํานักงบประมาณ 
  ๓. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาเก่ียวกับการใช้ตั๋วร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังให้พิจารณาเก่ียวกับ
การจัดสายทาง (Routing) ของการเดินรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือลดภาระของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเดินทางไป
และปริมณฑลได้อย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
   สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นาคม ๒๕๕๖  
ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป 

เมษายน-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น ๒,๐๖๐ ล้านบาท และให้สํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการดังกล่าวต่อไป โดยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนด้านการเดินทาง ประกอบด้วย 

มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดา จํานวน ๘๐๐ คันต่อวัน ใน ๗๓ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน ๑,๕๑๒ ล้านบาท 

มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน ๓ ดําเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรัฐ
๓ เชิงสังคม จํานวน ๑๖๔ ขบวนต่อวัน และรถไฟช้ัน ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์ 

ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน 
เร่งรัดกระทรวงคมนาคมให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 

ทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง) โดยจะต้องศึกษาแนวทางการสนับสนุน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ระยะท่ี 

 
สําหรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามผลมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะท่ี 

ดังกล่าว ให้สํานักงบประมาณพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ

ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาเก่ียวกับการใช้ตั๋วร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังให้พิจารณาเก่ียวกับ
ของการเดินรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือลดภาระของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเดินทางไป-กลับจากเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้อย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค

ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๙ 

ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะท่ี ๑๒ ต้ังแต่วันท่ี ๑ 

เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป 
ล้านบาท และให้สํานักงบประมาณ

งกล่าวต่อไป โดยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ

มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๗๓ เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชน

ดําเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรัฐ
ะยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์ 

ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน ๕๔๘ ล้านบาท 
ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การดําเนินการ

โดยจะต้องศึกษาแนวทางการสนับสนุน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

งชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ระยะท่ี ๑๒ และ

สําหรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามผลมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะท่ี ๑๒ 
ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป ตามความเห็น

ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาเก่ียวกับการใช้ตั๋วร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังให้พิจารณาเก่ียวกับ
ของการเดินรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

กลับจากเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
หรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 
ค่าประกันวินาศภัยสต๊อคยางท่ีจัดเก็บตามโกดังต่าง ๆ ในส่วนท่ีจัดซื้อเพ่ิมเติม เพ่ือให้องค์การสวนยางสามารถดําเนินการรับซื้อยาง
ตามแผนการดําเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 
ท่ีเหมาะสมโดยไม่เกิดความเสี่ยงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงการดูแลสต๊อคยาง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ท้ังนี้ ให้องค์การสวนยางขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามค่
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรดําเนินการข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีเ
ระเบียบ และควรเร่งพิจารณาความเหมาะสมในการระบายสต๊อ
การประกันวินาศภัย โดยคํานึงถึงปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 
 คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ และแนวโน้มของการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ 
  ๑. การดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 
   ๑.๑ การเปิดจุดรับจํานําของลานมัน
และเปิดเป็นจุดรับจํานํา รวม ๖๐๓ ราย แยกเป็น ลานมัน 
   ๑.๒ ปริมาณการรับจํานํา รวมท้ังสิ้น 
๒,๐๔๖,๑๓๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ และ 
แยกเป็น ลานมัน ๙๐,๒๑๗ ใบ โรงแป้ง 
ให้เกษตรกร ๕๕,๗๘๖ สัญญา จํานวนเงิน 
   ๑.๓ การอนุมัติโกดังกลางเก็บผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง รวมท้ังสิ้น 
ในพ้ืนท่ี ๒๓ จังหวัด ความจุ ๒,๗๑๑
และได้อนุมัติผู้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพมันสําปะหลังท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ จํานวน 
   ๑.๔ การเปิดจุดรับจํานําในส่วนเอทานอล มีโรงงานเอทานอลสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม
เอทานอลจะแจ้งแผนการรับมันสําปะหลังตามโครงการฯ และจัดทําสัญญาซื้อขายกับ อคส
เป็นการรับมันสําปะหลังท้ังในรูปหัวมันสดและมันเส้น ส่วนไตรมาสท่ี 
การรับมันสําปะหลังจากโครงการฯ ในไตรมาสท่ี 
๒๑๐,๔๒๕.๐๐ ตัน และมันเส้น จํานวน 
จากโครงการฯ ในส่วนของเอทานอล ตั้งแต่วันท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อคยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 

ค่าประกันวินาศภัยสต๊อคยางท่ีจัดเก็บตามโกดังต่าง ๆ ในส่วนท่ีจัดซื้อเพ่ิมเติม เพ่ือให้องค์การสวนยางสามารถดําเนินการรับซื้อยาง
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และนํามาแปรรูปเก็บสต๊อคเพื่อรอการระบายในช่วงเวลา

ท่ีเหมาะสมโดยไม่เกิดความเสี่ยงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงการดูแลสต๊อคยาง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ท้ังนี้ ให้องค์การสวนยางขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามคา่ใช้จ่ายเบี้ยประกันนิวาศภัยท่ีเกิดข้ึนจริงต่อไป 

 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การสวนยาง) รับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรดําเนินการข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีเ
ระเบียบ และควรเร่งพิจารณาความเหมาะสมในการระบายสต๊อคยางที่มีอยู่ให้มากที่สุดหรือหมดโดยเร็วภายในระยะเวลาของ
การประกันวินาศภัย โดยคํานึงถึงปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

มีนาคม ๒๕๕๖  
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ 

มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ และแนวโน้มของการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาด
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ 

การดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ (ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ 
การเปิดจุดรับจํานําของลานมัน/โรงแป้ง มีผู้ประกอบการลานมันและโรงแป้งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

ราย แยกเป็น ลานมัน ๕๕๑ ราย โรงแป้ง ๕๒ ราย 
ปริมาณการรับจํานํา รวมท้ังสิ้น ๕,๔๑๖,๐๒๘ ตัน แยกเป็น ลานมัน 

และ ๓๘ ตามลําดับ ซึ่งองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ออกใบประทวนให้เกษตรกร 
ใบ โรงแป้ง ๑๐๔,๑๐๘ ใบ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สัญญา จํานวนเงิน ๗,๖๑๖.๑๖๙ ล้านบาท 
การอนุมัติโกดังกลางเก็บผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง รวมท้ังสิ้น ๑๐๔ แห่ง แบ่งเป็น โกดังกลางมันเส้น 

๗๑๑,๗๕๐ ตัน และโกดังกลางแป้งมัน ๓๘ แห่ง ในพ้ืนท่ี ๑๔ จังหวัด ความจุ 
และได้อนุมัติผู้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพมันสําปะหลังท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ จํานวน 

การเปิดจุดรับจํานําในส่วนเอทานอล มีโรงงานเอทานอลสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม
เอทานอลจะแจ้งแผนการรับมันสําปะหลังตามโครงการฯ และจัดทําสัญญาซื้อขายกับ อคส. เป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสท่ี 
เป็นการรับมันสําปะหลังท้ังในรูปหัวมันสดและมันเส้น ส่วนไตรมาสท่ี ๒-๔ เป็นการรับมันเส้นจากโครงการฯ สําหรับเป้าหมาย

รฯ ในไตรมาสท่ี ๑ มีปริมาณท้ังสิ้น ๔๑๕,๔๘๘.๕๔ ตันหัวมันสด แบ่งเป็น การรับหัวมันสด จํานวน 
ตัน และมันเส้น จํานวน ๘๔,๗๓๗.๐๐ ตัน (๒๐๕,๐๖๓.๕๔ ตันหัวมันสด) ทั้งนี้ ปริมาณการรับมันสําปะหลัง

จากโครงการฯ ในส่วนของเอทานอล ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นเพียงการรับในรูปหัวมันสดเท่านั้น โดยมี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง  

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็น

ค่าประกันวินาศภัยสต๊อคยางท่ีจัดเก็บตามโกดังต่าง ๆ ในส่วนท่ีจัดซื้อเพ่ิมเติม เพ่ือให้องค์การสวนยางสามารถดําเนินการรับซื้อยาง
และนํามาแปรรูปเก็บสต๊อคเพื่อรอการระบายในช่วงเวลา 

ท่ีเหมาะสมโดยไม่เกิดความเสี่ยงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงการดูแลสต๊อคยาง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
าใช้จ่ายเบี้ยประกันนิวาศภัยท่ีเกิดข้ึนจริงต่อไป 

รับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรดําเนินการข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตาม

ยางที่มีอยู่ให้มากที่สุดหรือหมดโดยเร็วภายในระยะเวลาของ
การประกันวินาศภัย โดยคํานึงถึงปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ และแนวโน้มของการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาด
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
โรงแป้ง มีผู้ประกอบการลานมันและโรงแป้งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

ตัน แยกเป็น ลานมัน ๓,๓๖๙,๘๙๖ ตัน และโรงแป้ง 
ได้ออกใบประทวนให้เกษตรกร ๑๙๔,๓๒๕ ใบ 

ใบ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงิน

แห่ง แบ่งเป็น โกดังกลางมันเส้น ๘๕ แห่ง 
จังหวัด ความจุ ๕๙๔,๙๖๐ ตัน 

และได้อนุมัติผู้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพมันสําปะหลังท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ จํานวน ๙ บริษัท 
การเปิดจุดรับจํานําในส่วนเอทานอล มีโรงงานเอทานอลสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม ๖ ราย ซึ่งโรงงาน

เป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสท่ี ๑ 
เป็นการรับมันเส้นจากโครงการฯ สําหรับเป้าหมาย

ตันหัวมันสด แบ่งเป็น การรับหัวมันสด จํานวน 
ทั้งนี้ ปริมาณการรับมันสําปะหลัง

เป็นเพียงการรับในรูปหัวมันสดเท่านั้น โดยมี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

ปริมาณรวมท้ังสิ้น ๑๗,๒๖๑.๗๘ ตัน คิดเป็นเอทานอลประมาณ 
๖.๒๖ : ๑) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานจะกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนในการช่วยดูดซับมันสําปะ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ 
   ๒.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ผลผลิตปี 
กิโลกรัมละ ๑.๘๒ บาท เทียบกับปีท่ีผ่านมามีผลผลิตประมาณ 
และ ๒.๘๒ ตามลําดับ ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 
  ๒.๒ ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาขายได้ 
กิโลกรัมละ ๒.๐๕-๒.๒๕ บาท ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จังหวัดกําแพงเพชร อุทัยธานี 
อยู่ระหว่างกิโลกรัมละ ๑.๙๕-๒.๕๕ บาท สําหรับราคาส่งออก
(๖.๗๕-๖.๘๐ บาท/กิโลกรัม) ต่ํากว่าช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา กิโลกรัมละ 
(๑๓.๓๐-๑๓.๖๐ บาท/กิโลกรัม) ต่ํากว่าช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา กิโลกรัมละ 
ตามลําดับ 
   ๒.๓ การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในปี 
มูลค่า ๘๕,๖๓๕ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 
ส่งออกไปยังประเทศจีน ส่วนตลาดส่งออกแป้งมัน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย และไต้หวัน
   ๒.๔ การระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 
ได้จัดทํายุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง โดยระบายด้วยวิธี 
(๒) ขายเป็นการท่ัวไป (๓) ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
   ๒.๕ แนวโน้มตลาดมันสําปะหลัง คาดว่าราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายได้จะเคลื่อนไหวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเป็นช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับผลกระทบจากภาวะภัยแล้
และสหกรณ์คาดการณ์ไว้ โดยราคาส่งออกมันเส้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับจํานําในเดือนมีนาคม 
กับเป้าหมาย ๑๐ ล้านตัน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบผลการดําเนินการ ข้อเท็จจริง และความเห็นในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
   ๑.๑ ผลการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 
ธันวาคม ๒๕๕๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมท้ังสิ้น 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒ และ ๓๘ ตามลําดับ โดยออกใบประทวนให้เกษตรกร 
๑๗๕,๕๐๖ ใบ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๒๓,๗๔๘ สัญญา จํานวนเงิน ๑๖,๙๓๓
จํานวน ๑,๐๓๓,๙๑๘ ตัน จากเป้าหมายรับจํานําหัวมันสด 
เฉลี่ยวันละ ๐.๑๕-๐.๒ ล้านตัน และในช่วง 
มันสําปะหลังท่ีเข้าสู่โครงการฯ ประมาณ 
และสามารถดําเนินการได้ครบกําหนดระยะเวลาโครงการฯ จึงได้กําหนดปริมาณโควตารับจํานําให้แก่จุดรับจํานํารวม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตัน คิดเป็นเอทานอลประมาณ ๒,๗๕๗,๔๗๒.๘๔ ลิตร (อัตราแปรสภาพหัวมันสด 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานจะกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนในการช่วยดูดซับมันสําปะ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ผลผลิตปี ๒๕๕๕/๕๖ ประมาณ 
บาท เทียบกับปีท่ีผ่านมามีผลผลิตประมาณ ๒๖.๖๐ ล้านตัน ต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 

ตามลําดับ ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ ๖๒.๗๕ หรือประมาณ ๑๗.๒๙ ล้านตัน
ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาขายได้ (เช้ือแป้งร้อยละ ๒๕) 

บาท ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จังหวัดกําแพงเพชร อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี ระยอง สระแก้ว และชลบุรี
บาท สําหรับราคาส่งออก F.O.B. (Free on Board) มันเส้นตันละ 

ต่ํากว่าช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา กิโลกรัมละ ๐.๕๘ บาท และแป้งมันตันละ 
ต่ํากว่าช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา กิโลกรัมละ ๐.๑๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม-ธันวาคม) มีปริมาณรวมท้ังสิ้น 
นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗ และ ๙.๕๘ ตามลําดับ ตลาดส่งออกมันเส้น ร้อยละ 

ส่งออกไปยังประเทศจีน ส่วนตลาดส่งออกแป้งมัน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย และไต้หวัน
การระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 

ได้จัดทํายุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง โดยระบายด้วยวิธี (๑) เจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ 
ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) (๔) ขายให้แก่ผู้ผลิตเอทานอลท่ีนําไปผลิต

นทดแทน ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แนวโน้มตลาดมันสําปะหลัง คาดว่าราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายได้จะเคลื่อนไหวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เพราะเป็นช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับผลกระทบจากภาวะภัยแลง้ทําให้ปริมาณผลผลิตลดต่ํากว่าท่ีกระ
และสหกรณ์คาดการณ์ไว้ โดยราคาส่งออกมันเส้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับจํานําในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ 

รับทราบผลการดําเนินการ ข้อเท็จจริง และความเห็นในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ ปริมาณการรับจํา
รวมท้ังสิ้น ๘,๙๖๖,๐๘๒ ตัน แยกเป็น ลานมัน ๕,๕๖๗,๐๑๑ ตัน และโรงแป้ง 

ตามลําดับ โดยออกใบประทวนให้เกษตรกร ๓๒๗,๒๕๐ ใบ แยกเป็น ลานมัน 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 

๙๓๓.๑๓ ล้านบาท ท้ังนี้ คงเหลือปริมาณท่ีรับจํานําได้ตั้งแต่วันท่ี 
ตัน จากเป้าหมายรับจํานําหัวมันสด ๑๐ ล้านตัน โดยปริมาณการรับจํานําตั้งแต่เดือนมกราคม
ล้านตัน และในช่วง ๑๐ วันสุดท้ายก่อนสิ้นโครงการฯ (วันท่ี ๒๒-๓๑ มีนาคม 

มันสําปะหลังท่ีเข้าสู่โครงการฯ ประมาณ ๒.๐ ล้านตัน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายรับจํานํา ดงันั้น เพ่ือให้การรับจํานําเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถดําเนินการได้ครบกําหนดระยะเวลาโครงการฯ จึงได้กําหนดปริมาณโควตารับจํานําให้แก่จุดรับจํานํารวม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๑ 

อัตราแปรสภาพหัวมันสด : เอทานอล = 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานจะกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนในการช่วยดูดซับมันสําปะหลังและลดภาระ

ประมาณ ๒๗.๕๕ ล้านตัน ต้นทุนการผลิต
ล้านตัน ต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ ๑.๗๗ บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๕๖ 

ล้านตัน 
) ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

อุดรธานี อุบลราชธานี ระยอง สระแก้ว และชลบุร ี
มันเส้นตันละ ๒๒๘-๒๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

บาท และแป้งมันตันละ ๔๕๐-๔๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๑ และ ๐.๙๖ 

มีปริมาณรวมท้ังสิ้น ๘.๓๕๐ ล้านตัน 
ตามลําดับ ตลาดส่งออกมันเส้น ร้อยละ ๙๙ 

ส่งออกไปยังประเทศจีน ส่วนตลาดส่งออกแป้งมัน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย และไต้หวัน 
การระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ กระทรวงพาณิชย์

เจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 
ขายให้แก่ผู้ผลิตเอทานอลท่ีนําไปผลิต

แนวโน้มตลาดมันสําปะหลัง คาดว่าราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายได้จะเคลื่อนไหวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ทําให้ปริมาณผลผลิตลดต่ํากว่าท่ีกระทรวงเกษตร

๒๕๕๖ คาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียง

รับทราบผลการดําเนินการ ข้อเท็จจริง และความเห็นในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ปริมาณการรับจํานํา ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
ตัน และโรงแป้ง ๓,๓๙๙,๐๗๒ ตัน 

ใบ แยกเป็น ลานมัน ๑๕๑,๗๔๔ ใบ โรงแป้ง 
ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว (ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖) 

ล้านบาท ท้ังนี้ คงเหลือปริมาณท่ีรับจํานําได้ตั้งแต่วันท่ี ๒๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ล้านตัน โดยปริมาณการรับจํานําตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

มีนาคม ๒๕๕๖) คาดว่าจะมีปริมาณ
งนั้น เพ่ือให้การรับจํานําเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และสามารถดําเนินการได้ครบกําหนดระยะเวลาโครงการฯ จึงได้กําหนดปริมาณโควตารับจํานําให้แก่จุดรับจํานํารวม ๐.๙๖ ล้านตัน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

   ๑.๒ จากกรณีการชุมนุมกดดันเพ่ือเรียกร้องให้พิจารณาขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ ออกไปอีก 
เพ่ือให้ครอบคลุมปริมาณผลผลิตท่ีจะเก็บเก่ียวในช่วงเดือนเมษายน
ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังส่วนใหญ่ได้ออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ 
ปริมาณผลผลิตท่ียังคงเหลือจํานวนไม่
ตลาดส่งออกยังคงมีความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังอุตสาหกรรมเอทานอลยังคงมีความต้องการดูดซับมันสาํปะหลัง
เพ่ือผลิตเอทานอลในปริมาณท่ีสูงข้ึน ดังนั้น หากผลักดันให้อุตสาหกรรมเ
และเป็นทางเลือกในการจําหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร จึงเห็นควรยืนยันกําหนดเป้าหมายรับจํานําท่ี 
สิ้นสุดระยะเวลารับจํานําปี ๒๕๕๕/๕๖ 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเร่ง
ดําเนินการระบายผลผลิตมันสําปะหลังและการประสานหารือกับกระทรวงพลังงานในการขยายปริมาณระบายมันสําปะหลัง
นําไปผลิตเอทานอลให้เพ่ิมมากข้ึน และกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การตลาดมันสําปะหลังในฤดูกาลต่อไป ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อมิให้เกิดปัญหาราคาตกต่ํา
พิจารณาดําเนินการด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการ
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
  ๑. อนุมัติกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 
โดยมีแหล่งเงินจากวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ 
ท่ีอนุมัติให้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
ของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ตั้งแต่ปีการผลิต 
  ๒. สําหรับการดําเนินงานตามกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการรับจํานํา หลักเกณฑ์ เง่ือนไขโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/
เพ่ือทราบต่อไป เมื่อมีการรับรองผลการประชุมแล้ว
 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัต
   เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

จากกรณีการชุมนุมกดดันเพ่ือเรียกร้องให้พิจารณาขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ ออกไปอีก 
เพ่ือให้ครอบคลุมปริมาณผลผลิตท่ีจะเก็บเก่ียวในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ี พบว่า 
ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังส่วนใหญ่ได้ออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ ๗๒ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 
ปริมาณผลผลิตท่ียังคงเหลือจํานวนไม่มาก และแนวโน้มราคาตลาดมีการปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ประกอบกับ
ตลาดส่งออกยังคงมีความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังอุตสาหกรรมเอทานอลยังคงมีความต้องการดูดซับมันสาํปะหลัง
เพ่ือผลิตเอทานอลในปริมาณท่ีสูงข้ึน ดังนั้น หากผลักดันให้อุตสาหกรรมเอทานอลดูดซับมันสําปะหลังมากข้ึนจะเป็นการสร้างความมั่นใจ
และเป็นทางเลือกในการจําหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร จึงเห็นควรยืนยันกําหนดเป้าหมายรับจํานําท่ี 

๕๖ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเร่ง

ดําเนินการระบายผลผลิตมันสําปะหลังและการประสานหารือกับกระทรวงพลังงานในการขยายปริมาณระบายมันสําปะหลัง
นําไปผลิตเอทานอลให้เพ่ิมมากข้ึน และกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนเช่ือมโยงการผลิต
การตลาดมันสําปะหลังในฤดูกาลต่อไป ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อมิให้เกิดปัญหาราคาตกต่ํา

มีนาคม ๒๕๕๖  
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ คร้ังท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้

อนุมัติกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งท่ี 
โดยมีแหล่งเงินจากวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานผลการดําเนินการโครงการรับจํานํา

๕๕ และพิจารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 
ท่ีอนุมัติให้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่ยังคงเหลืออยู่ และเงินที่ได้จากการระบายข้าว
องโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เป็นต้นไป เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับดําเนินโครงการ

สําหรับการดําเนินงานตามกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการรับจํานํา หลักเกณฑ์ เง่ือนไขโครงการ
/๕๖ ครั้งท่ี ๒ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และให้รายงานคณะรัฐมนตรี

เพ่ือทราบต่อไป เมื่อมีการรับรองผลการประชุมแล้ว 

เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ

สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

จากกรณีการชุมนุมกดดันเพ่ือเรียกร้องให้พิจารณาขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ ออกไปอีก ๑-๒ เดือน 
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ี พบว่า 

คิดเป็นปริมาณผลผลิต ๑๙.๒๓ ล้านตัน จึงยังคงมี
มาก และแนวโน้มราคาตลาดมีการปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ประกอบกับ

ตลาดส่งออกยังคงมีความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังอุตสาหกรรมเอทานอลยังคงมีความต้องการดูดซับมันสาํปะหลัง 
อทานอลดูดซับมันสําปะหลังมากข้ึนจะเป็นการสร้างความมั่นใจ

และเป็นทางเลือกในการจําหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร จึงเห็นควรยืนยันกําหนดเป้าหมายรับจํานําท่ี ๑๐ ล้านตัน และกําหนด

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเร่ง
ดําเนินการระบายผลผลิตมันสําปะหลังและการประสานหารือกับกระทรวงพลังงานในการขยายปริมาณระบายมันสําปะหลังเพ่ือ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนเช่ือมโยงการผลิตและ
การตลาดมันสําปะหลังในฤดูกาลต่อไป ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อมิให้เกิดปัญหาราคาตกต่ํา ไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

ครั้งท่ี ๒ ในวงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ ล้านบาท 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการโครงการรับจํานํา

และพิจารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖) 
ที่ยังคงเหลืออยู่ และเงินที่ได้จากการระบายข้าว

เป็นต้นไป เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับดําเนินโครงการรับจํานําข้าวฯ 
สําหรับการดําเนินงานตามกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการรับจํานํา หลักเกณฑ์ เง่ือนไขโครงการ

ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และให้รายงานคณะรัฐมนตรี

เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

กรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 
 Clearing House) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
 ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล
 คณะรัฐมนตรีมีมติ  
  ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   ๑.๑ ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามมาตรา 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได้แก่ การทําหน้าท่ีหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 
ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพ่ือบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข 
(Claim center) ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ี
ผู้ประกันตน รวมท้ังข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจ โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๑.๒ ให้หน่วยงานท่ีเก่ี
ประกันสังคม ให้ความร่วมมือ และให้ สปสช
(National Clearing House) ของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับกรม
ของผู้ประกันตนให้สํานักงานประกันสังคม
   ๑.๓ เห็นชอบให้มีกลไกคณะทํางานเพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบอย่างมีส่วนร่วมของกองทุนประกันสุขภาพ
ท้ังสามระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกั
รองปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเป็นประธาน และให้มีหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวมถึง
การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช
รวมท้ังหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจ เพ่ือผลักดันการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
เตรียมการในปี ๒๕๕๖ 
  ๒. ให้ สปสช. รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลไก
การจ่ายเงิน และอัตราการชดเชยตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติแต่ละกองทุนกําหนด การ
และประชาชนให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง ประโยชน์ และผลกระทบของการทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรม
การเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 
และเป็นกลางเพ่ือควบคุมแนวทางการจัดสรรทรัพยากรท้ังในเชิงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมให้กับผู้ท่ีอยู่ภายใต้แต่ละกองทุน
และหาข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานให้เป็นที่ยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดําเนินการด้วย 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีนาคม ๒๕๕๖  
การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 

ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้

ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามมาตรา 
๒๕๔๕ ในการควบคุมดูแลสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ได้แก่ การทําหน้าท่ีหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 
ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพ่ือบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข 

ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ีให้บริการผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว และ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจ โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติ
๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ (๑๔) 

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการ
ประกันสังคม ให้ความร่วมมือ และให้ สปสช. ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข

ของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับกรมบัญชีกลางและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
ของผู้ประกันตนให้สํานักงานประกันสังคม 

เห็นชอบให้มีกลไกคณะทํางานเพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบอย่างมีส่วนร่วมของกองทุนประกันสุขภาพ
ท้ังสามระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกั
รองปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเป็นประธาน และให้มีหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวมถึง
การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

รัฐอ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจ เพ่ือผลักดันการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบข้อมูล และการประสานงาน การกําหนด
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลไก
การจ่ายเงิน และอัตราการชดเชยตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติแต่ละกองทุนกําหนด การสื่อสารทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และประชาชนให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง ประโยชน์ และผลกระทบของการทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรม
การเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) รวมท้ังเห็นควรมีระบบตรวจสอบการดําเนินงานท่ีชั
และเป็นกลางเพ่ือควบคุมแนวทางการจัดสรรทรัพยากรท้ังในเชิงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมให้กับผู้ท่ีอยู่ภายใต้แต่ละกองทุน
และหาข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานให้เป็นที่ยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๓ 

การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National 
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ

๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ในการควบคุมดูแลสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน 

ได้แก่ การทําหน้าท่ีหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) 
ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพ่ือบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข 

ให้บริการผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว และ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจ โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติ

ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการ
ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 

บัญชีกลางและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล

เห็นชอบให้มีกลไกคณะทํางานเพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบอย่างมีส่วนร่วมของกองทุนประกันสุขภาพ
ท้ังสามระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้
รองปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเป็นประธาน และให้มีหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวมถึง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
รัฐอ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจ เพ่ือผลักดันการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีระยะ

รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
ท่ีเห็นควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบข้อมูล และการประสานงาน การกําหนด

สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลไก
สื่อสารทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และประชาชนให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง ประโยชน์ และผลกระทบของการทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรม
รวมท้ังเห็นควรมีระบบตรวจสอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน

และเป็นกลางเพ่ือควบคุมแนวทางการจัดสรรทรัพยากรท้ังในเชิงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมให้กับผู้ท่ีอยู่ภายใต้แต่ละกองทุน 
และหาข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานให้เป็นที่ยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไปพิจารณา



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบหลักการงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ พ
ภายในกรอบวงเงิน ๑๙๑,๖๘๑,๗๓๔,๘๐๐ 
และงบบริหารจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ
  ๒. ให้ สปสช. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรมีการศึกษาและดําเนินการใช้แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ป่วยอย่างจริงจัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ข้อเสนองบประมาณสําหรับ
โดยเฉพาะกรณีการให้บริการเฉพาะโรค การจัดทําตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ สปสช
ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินการคลังต่อสถานพยาบาล และให้ความสําคัญกับการจัดสรรบริการสร้าง
และป้องกันโรคในกิจกรรมท่ีส่งเสริมปัจจัยด้านสังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
(Joint KPI) ท่ีเป็นการบูรณาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังตัวช้ีวัดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเรื้อรั
ของแต่ละกลุ่มอายุ นอกจากนี้ เห็นควรทบทวนงบบริการเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดที่สมัครใจ เนื่องจากมีความซ้ําซ้อน
กับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสําหรับงานบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดในระบบสมัครใจ
ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
กระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดท่ีชัดเจน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง ผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ พ
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
และให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ 
จํานวน ๖๔.๕๙ ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนสิทธิ จํานวน 
ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
มีหน่วยบริการคู่สัญญา ๘๕๕ แห่ง รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 
ร้อยละ ๔.๗๕ หน่วยบริการคู่สัญญา ๒๒๗ 
  ๒. การเข้าถึงบริการ โดยการใช้บริการท
ประกอบด้วย การใช้บริการผู้ป่วยนอก จํานวน
การใช้บริการผู้ป่วยใน จํานวน ๕.๖๐ 
ผู้รับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายสูง จํานวน 
มีคนพิการในระบบหลักประกันฯ จดทะเบียน 
การสนับสนุนอุปกรณ์ฯ ๔๕,๕๓๑ คน/
จํานวน ๘,๓๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕๔
  ๓. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข หน่วยบริการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
Hospital Accreditation (HA) จํานวน ๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เห็นชอบหลักการงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ พ
๘๐๐ บาท ประกอบด้วย งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 

และงบบริหารจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน ๑,๙๖๒,๑๘๘,๗๐๐ 
กระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ 

รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรมีการศึกษาและดําเนินการใช้แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ป่วยอย่างจริงจัง ตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 
โดยเฉพาะกรณีการให้บริการเฉพาะโรค การจัดทําตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ สปสช. ในการบริหารจัดการงบประมาณ
ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินการคลังต่อสถานพยาบาล และให้ความสําคัญกับการจัดสรรบริการสร้าง
และป้องกันโรคในกิจกรรมท่ีส่งเสริมปัจจัยด้านสังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ (Social determinants of health) 

ท่ีเป็นการบูรณาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังตัวช้ีวัดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเรื้อรั
ของแต่ละกลุ่มอายุ นอกจากนี้ เห็นควรทบทวนงบบริการเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดที่สมัครใจ เนื่องจากมีความซ้ําซ้อน
กับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสําหรับงานบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดในระบบสมัครใจ
ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และการขอรับจัดสรรงบเพ่ิมเติมด้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดท่ีชัดเจน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ พ

๒๕๕๕) ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ
และให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป สรุปได้ ดังนี ้

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพท้ังประเทศ 
ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนสิทธิ จํานวน ๖๔.๕๓ ล้านคน โดยมีประชากรท่ียังไม่ลงทะเบียนสิทธิ จํานวน 

ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔๘.๖๒ ล้านคน ลงทะเบียนกับหน่วยบริการของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 
แห่ง รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๕.๐๘ แห่ง หน่วยบริการคู่สัญญา 

๒๒๗ แห่ง ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น ร้อยละ 
การเข้าถึงบริการ โดยการใช้บริการทางการแพทย์เฉพาะผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ประกอบด้วย การใช้บริการผู้ป่วยนอก จํานวน ๑๖๓.๘๒ ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการต่อประชากรฯ เท่ากับ 
๖๐ ล้านครั้ง/๒๓.๐๙ ล้านวัน อัตราการใช้บริการต่อประชากรฯ เท่ากับ 

ผู้รับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายสูง จํานวน ๒,๒๑๕,๐๗๙ ราย และ ๓๘๘,๔๙๓ ราย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
มีคนพิการในระบบหลักประกันฯ จดทะเบียน ๑,๐๗๔,๖๐๗ คน ได้รับบริการฟ้ืนฟูฯ ๔๑๐,๗๗๓ คน

/๔๗,๘๓๙ ช้ิน การเข้าถึงยา มีผู้ป่วยเข้าถึงยาบัญชี จ (๒) เป็นรายการยาจําเป็นท่ีมีร
๑๕๔.๗๘ (เป้าหมาย ๕,๙๘๘ คน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖๕.๕๓ จากปีท่ีผ่านมา เป็นต้น

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข หน่วยบริการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
๑,๐๓๘ แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละ ๓๘.๑๕ รับรองคุณภาพช้ัน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

๒๕๕๗ 

เห็นชอบหลักการงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วย งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๑๘๙,๗๑๙,๕๔๖,๑๐๐ บาท 

๗๐๐ บาท ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ

รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ท่ีเห็นควรมีการศึกษาและดําเนินการใช้แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ป่วยอย่างจริงจัง ตามมติคณะรัฐมนตรี

งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖) 
ในการบริหารจัดการงบประมาณ

ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินการคลังต่อสถานพยาบาล และให้ความสําคัญกับการจัดสรรบริการสร้างเสริมสุขภาพ
Social determinants of health) โดยกําหนดตัวช้ีวัดร่วม 

ท่ีเป็นการบูรณาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังตัวช้ีวัดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของแต่ละกลุ่มอายุ นอกจากนี้ เห็นควรทบทวนงบบริการเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดที่สมัครใจ เนื่องจากมีความซ้ําซ้อน
กับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสําหรับงานบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดในระบบสมัครใจ

เสพติดอย่างยั่งยืน และการขอรับจัดสรรงบเพ่ิมเติมด้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดท่ีชัดเจน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ 

ประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพท้ังประเทศ 
คน โดยมีประชากรท่ียังไม่ลงทะเบียนสิทธิ จํานวน ๖๕,๑๑๓ คน 

ล้านคน ลงทะเบียนกับหน่วยบริการของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๙๐.๑๗ 
การคู่สัญญา ๘๓ แห่ง และเอกชน 

แห่ง ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น ร้อยละ ๘๑.๓๐ 
งการแพทย์เฉพาะผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการต่อประชากรฯ เท่ากับ ๓.๓๗ ครั้ง/คน/ปี 
ล้านวัน อัตราการใช้บริการต่อประชากรฯ เท่ากับ ๐.๑๑๕ ครั้ง/คน/ปี 

ราย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
คน/๑,๔๔๙,๗๖๗ ครั้ง และได้รับ

เป็นรายการยาจําเป็นท่ีมีราคาสูงมาก 
จากปีท่ีผ่านมา เป็นต้น 

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข หน่วยบริการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
รับรองคุณภาพช้ัน ๒ ร้อยละ ๔๕.๕๗ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

  ๔. การคุ้มครองสิทธิ การให้บริการประชาชนเพ่ือช่วยเหลือผู้มีสิทธิและผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสอบถามข้อมูล ร้อยละ 
และเรื่องร้องทุกข์ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการใช้บริการฯ 
ได้รบัชดเชย จํานวน ๕๑๑ ราย เป็นเงิน 
  ๕. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี ด้านเครือข่ายองค์กรประชาชน มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนท่ีเป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน ๔๓ แห่ง รับเรื่องร้องเรียน 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีพ้ืนท่ีดําเนินการ 
ร่วมมือกับชมรมผู้บริหารการพยาบาล มีหน่วยบริการเข้าร่วมกิจกรรมมิตรภาพบําบัดมากกว่า 
พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกพัฒนาห
  ๖. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายงบกองทุนฯ รวม 
(ร้อยละ ๙๙.๙๙ จากงบประมาณท่ีได้รับ 
  ๗. โครงการริเริ่มหรือพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและปัญหาอุปสรรค สํานักงานหลักป
ได้พัฒนาโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการได้ท่ัวถึงเท่าเทียมมากข้ึน เช่น เพ่ิมคุณภาพของระบบ 
รักษาทุกโรค” การบูรณาการระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปรับแก้หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้น
ตามมาตรา ๔๑ เป็นต้น 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

การคุ้มครองสิทธิ การให้บริการประชาชนเพ่ือช่วยเหลือผู้มีสิทธิและผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสอบถามข้อมูล ร้อยละ ๙๘.๒๗ เรื่องร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายใน 
และเรื่องร้องทุกข์ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๖.๙๕ ประสานหาเตียงผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการใช้บริการฯ (ตามมาตรา ๔๑) จํานวน ๘๓๔ ราย เป็นเงิน ๙๘

ราย เป็นเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท 
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี ด้านเครือข่ายองค์กรประชาชน มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนท่ีเป็นอิสระ

แห่ง รับเรื่องร้องเรียน ๔๖๓ เรื่อง/เครือข่ายองค์กรคนพิการ ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีพ้ืนท่ีดําเนินการ ๗,๗๑๘ แห่ง (ร้อยละ ๙๙.๒๕) ครอบคลุมประชากร ๕๖
ร่วมมือกับชมรมผู้บริหารการพยาบาล มีหน่วยบริการเข้าร่วมกิจกรรมมิตรภาพบําบัดมากกว่า ๓๕๐ 
พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกพัฒนาหน่วยบริการตติยภูมิ ๕๕ แห่ง 

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายงบกองทุนฯ รวม 
จากงบประมาณท่ีได้รับ ๑๐๗,๘๑๔,๑๑๕,๔๐๐ บาท) 
โครงการริเริ่มหรือพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและปัญหาอุปสรรค สํานักงานหลักป

ได้พัฒนาโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการได้ท่ัวถึงเท่าเทียมมากข้ึน เช่น เพ่ิมคุณภาพของระบบ 
การบูรณาการระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปรับแก้หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้น

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๕ 

การคุ้มครองสิทธิ การให้บริการประชาชนเพ่ือช่วยเหลือผู้มีสิทธิและผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ 
เรื่องร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายใน ๓๐ วันทําการ ร้อยละ ๙๗.๐๔ 

ประสานหาเตียงผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๔,๕๓๘ ราย จ่ายชดเชย
๙๘.๕๘ ล้านบาท ด้านผู้ให้บริการ

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี ด้านเครือข่ายองค์กรประชาชน มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนท่ีเป็นอิสระ
เครือข่ายองค์กรคนพิการ ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร

๕๖.๖๖ ล้านคน ด้านองค์กรวิชาชีพ
๓๕๐ แห่ง และร่วมมือกับสมาคม

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายงบกองทุนฯ รวม ๑๐๗,๘๑๔,๑๑๒,๖๖๙ บาท 

โครงการริเริ่มหรือพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและปัญหาอุปสรรค สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้พัฒนาโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการได้ท่ัวถึงเท่าเทียมมากข้ึน เช่น เพ่ิมคุณภาพของระบบ “๓๐ บาท

การบูรณาการระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปรับแก้หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้น

เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการให้กรมศิลปากรดําเนินโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 
การรวบรวมและจัดเก็บผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ โน้ตเพลง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
๓๖๒,๓๑๑,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขท่ี 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการขยายระบบบริการไปยังหอสมุดและหอจดหมายเหตุในภูมิภาค เห็นควรให้กรมศิลปากรเสนอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเห็นควรให้ความสําคั
ในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีทรงคุณค่า และควรมีการเตรียมความพร้อมของระบบสํารองข้อมูลในอนาคต
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
 แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ
 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
 พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค ์และพระราชอาคันตุกะ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
  ๒. อนุมัติในหลักการร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพร
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย และใหด้ําเนินการประกาศใช้บังคับต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา 

อนุมัติหลักการให้กรมศิลปากรดําเนินโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ 
การรวบรวมและจัดเก็บผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ โน้ตเพลง และข้อมูลเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดนตรี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ เพ่ือสามารถให้บริการได้ทางอินเทอร์เน็ต ให้แล้วเสร็จภายใน 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิ

บาท โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขท่ี ๑๐๐๘๑๓๗๐ สําหรับงบประมาณส่วนท่ีเหลืออีก จํานวน ๖๑

ลยีในการขยายระบบบริการไปยังหอสมุดและหอจดหมายเหตุในภูมิภาค เห็นควรให้กรมศิลปากรเสนอตั้งงบประมาณ
๒๕๕๗ ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  

ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเห็นควรให้ความสําคั
ในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีทรงคุณค่า และควรมีการเตรียมความพร้อมของระบบสํารองข้อมูลในอนาคต

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์

การรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

และพระราชอาคันตุกะ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

อนุมัติในหลักการร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพร
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบ

ดําเนินการประกาศใช้บังคับต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ์

๘๔ พรรษา ในส่วนที่เหลือ ได้แก่ 
และข้อมูลเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดนตรี

อร์เน็ต ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี โดยใช้จ่าย
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 

บาท โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงิน
๖๑,๓๒๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่าย

ลยีในการขยายระบบบริการไปยังหอสมุดและหอจดหมายเหตุในภูมิภาค เห็นควรให้กรมศิลปากรเสนอตั้งงบประมาณ

ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเห็นควรให้ความสําคัญ
ในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีทรงคุณค่า และควรมีการเตรียมความพร้อมของระบบสํารองข้อมูลในอนาคต 

พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการ
และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์

การรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค ์

และพระราชอาคันตุกะ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน

อนุมัติในหลักการร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบ 

ดําเนินการประกาศใช้บังคับต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่อง 
Milano 2015 ไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับรูปแบบ สารัตถะ 
คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย โดยให้นําความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
 

  ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าของคณ
ของประธานร่วมฝ่ายไทย และงานมอบของคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย
ของประธานร่วมฯ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย
   ๑.๑ ปัจจุบันมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามแนวชายแดนซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน เช่น การลักลอบขนของผิดกฎหมาย 
การค้าอาวุธ การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะมีการควบคุมและกวดขัน เช่น การปฏิบัติการ
ลาดตระเวนร่วม แต่การกระทําสิ่งท่ีผิดกฎหมายเหล่านี้ก็ยังคงปร
ประเทศควรจะมีการศึกษาประสิทธิผลของการทํางานร่วมกันท่ีผ่านมาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการควบคุมสิ่งผิดกฎหมาย
ในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนให้ลดลง 
   ๑.๒ ปัจจุบันกองกําลังรักษาความมั่นคงของท้ังสองประเทศมี
ร่วมกัน โดยมีจุดตรวจร่วมอยู่ท่ีบ้านดีดะ อําเภอบันนังสตาร์ และบ้านดินเสมอ อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดตรวจ
ของมาเลเซียบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ฮูลู มูดา ณ จุดตรวจร่วมนี้ถึงแม้ว่าผู้บังคับบัญชาท้ังสอ
การปฏิบัติงาน แต่ขาดการนําเสนอสู่สาธารณชน ดังนั้น จึ
การนําเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อของท้ังสองประเทศ
   ๑.๓ ผลการฝึกร่วม
ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการขยายความร่วมมือของกองทัพท้ังสองประเทศ
   ๑.๔ ตามท่ีคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย
ชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 
เพ่ือนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดําเนินงานร่วมกันให้เห็นเด่นชัด ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย
ดําเนินการวางแผนและนําเสนอในโอกาสต่อไป
  ๒. ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายไทย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีนาคม ๒๕๕๖  
การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่อง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน

ไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับรูปแบบ สารัตถะ และรายละเอียดของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้เหมาะสม
คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย โดยให้นําความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาโดยด่วน ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย คร้ังท่ี ๕๑  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ โดยสาระสําคัญของบันทึกการประชุมฯ 
ประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการระดับสูง ไทย-มาเลเซีย ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย ความเห็น
ของประธานร่วมฝ่ายไทย และงานมอบของคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 

ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย 
นมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามแนวชายแดนซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน เช่น การลักลอบขนของผิดกฎหมาย 

การค้าอาวุธ การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะมีการควบคุมและกวดขัน เช่น การปฏิบัติการ
ลาดตระเวนร่วม แต่การกระทําสิ่งท่ีผิดกฎหมายเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการระดับสูงและคณะทํางานของท้ังสอง
ประเทศควรจะมีการศึกษาประสิทธิผลของการทํางานร่วมกันท่ีผ่านมาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการควบคุมสิ่งผิดกฎหมาย

ปัจจุบันกองกําลังรักษาความมั่นคงของท้ังสองประเทศมีการประสานงานและปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน
ร่วมกัน โดยมีจุดตรวจร่วมอยู่ท่ีบ้านดีดะ อําเภอบันนังสตาร์ และบ้านดินเสมอ อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดตรวจ
ของมาเลเซียบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ฮูลู มูดา ณ จุดตรวจร่วมนี้ถึงแม้ว่าผู้บังคับบัญชาท้ังสองฝ่ายได้
การปฏิบัติงาน แต่ขาดการนําเสนอสู่สาธารณชน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่าการพบปะเยี่ยมเยือ
การนําเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อของท้ังสองประเทศ 

ผลการฝึกร่วม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๙ เมษายน 
ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการขยายความร่วมมือของกองทัพท้ังสองประเทศ 

ตามท่ีคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซียมีข้อเสนอให้มีการเฉลิมฉลองการประชุมคณะกรรมการ
มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๐ ในปี ๒๕๕๖ นั้น ขอแนะนําให้มีการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพิเศษ

เพ่ือนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดําเนินงานร่วมกันให้เห็นเด่นชัด ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย
ดําเนินการวางแผนและนําเสนอในโอกาสต่อไป 

ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายไทย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๗ 

 
การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition 

ไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ 
และรายละเอียดของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้เหมาะสม 

คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย โดยให้นําความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้
รณาโดยด่วน ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  

พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๑ เมื่อวันท่ี ๑๐-๑๔ 
มาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ โดยสาระสําคัญของบันทึกการประชุมฯ 

มาเลเซีย ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย ความเห็น
มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๑ โดยในส่วนของความเห็น

นมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามแนวชายแดนซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน เช่น การลักลอบขนของผิดกฎหมาย 
การค้าอาวุธ การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะมีการควบคุมและกวดขัน เช่น การปฏิบัติการ

ากฏอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการระดับสูงและคณะทํางานของท้ังสอง
ประเทศควรจะมีการศึกษาประสิทธิผลของการทํางานร่วมกันท่ีผ่านมาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการควบคุมสิ่งผิดกฎหมาย

การประสานงานและปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน
ร่วมกัน โดยมีจุดตรวจร่วมอยู่ท่ีบ้านดีดะ อําเภอบันนังสตาร์ และบ้านดินเสมอ อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดตรวจ

งฝ่ายได้มีการเข้าไปพบปะเยี่ยมเยือน
อนควรจะกระทําให้บ่อยข้ึนและมี

 ๒๕๕๔ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มาเลเซียมีข้อเสนอให้มีการเฉลิมฉลองการประชุมคณะกรรมการ
ให้มีการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพิเศษ 

เพ่ือนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดําเนินงานร่วมกันให้เห็นเด่นชัด ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

   ๒.๑ เห็นด้วยท่ีจะให้คณะกรรมการระดับสูง ไทย
ไปพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการกระทําผิดกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดน และเห็นด้วยท่ีจะให้สื่อท้ังสองประเทศได้เพ่ิม
ท้ังสองฝ่ายต่อไป 
   ๒.๒ สําหรับการฝึกร่วม
สมาชิกในกลุ่มอาเซียนในอนาคต รวมท้ังปรารถนาท่ีจะเห็นความก้าวหน้าในการจัดทํา
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
   ๒.๓ สนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย
การประชุมครั้งท่ี ๑๐๐ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีมีมายาวนานโดยเฉพาะความยากลําบากที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
โจรคอมมิวนิสต์มาลายาจนประสบความสําเร็จ
  ๓. ประธานร่วมฝ่ายไทยแจ้งว่า ประเทศไทยมีความยินดีท่ีจะขอเชิญมาเลเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึกช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
เข้าร่วมด้วย เพ่ือให้การดําเนินการฝึกดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔. การประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดทําบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานของการประชุมคณะผู้ว่าราชการจั
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย
ตามชายแดนท่ัวไปไทย-ลาว ครั้งท่ี ๑๙ 
ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน และความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้ประชาชนตามแนวชายแดน
อยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในร่างบัน
การประชุมท่ีมิใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือให้ความเห็นชอบได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีก ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
  ๒. ไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
ของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีขอแก้ไข
ถ้อยคําในบันทึกการประชุมฯ โดยแก้ไขช่ือการประชุม จาก 
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งท่ี 
ด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งท่ี 
“สํานักงานประสานงานชายแดนด้านยาเสพติดของไทยและลาว 
ปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Offices : BLOs) 
 

  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นด้วยท่ีจะให้คณะกรรมการระดับสูง ไทย-มาเลเซีย และคณะทํางานชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย
ไปพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการกระทําผิดกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดน และเห็นด้วยท่ีจะให้สื่อท้ังสองประเทศได้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ถึงความร่วมมือและการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชา

สําหรับการฝึกร่วม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ต้องการท่ีจะเห็นความต่อเนื่อง และขยายขอบเขตไปสู่ประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียนในอนาคต รวมท้ังปรารถนาท่ีจะเห็นความก้าวหน้าในการจัดทํา TOR/SO

สนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย เรื่องการเฉลิมฉลองการครบรอบ
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีมีมายาวนานโดยเฉพาะความยากลําบากที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา

มิวนิสต์มาลายาจนประสบความสําเร็จ 
ประธานร่วมฝ่ายไทยแจ้งว่า ประเทศไทยมีความยินดีท่ีจะขอเชิญมาเลเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึกช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของอาเซียน ในปี ๒๕๕๗ ท่ีประเทศไทย โดยจะเชิญประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
เพ่ือให้การดําเนินการฝึกดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๒ จะจัดท่ีกรุงเทพมหานคร ประมาณเดือน

มีนาคม ๒๕๕๖  
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว คร้ังท่ี ๙ 

เห็นชอบแนวทางการจัดทําบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานของการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ครั้งท่ี ๘ และนําประเด็นต่าง ๆ จากผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งท่ี ๑๗ และการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย

๑๙ ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญในด้านความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแน
ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน และความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้ประชาชนตามแนวชายแดน
อยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในร่างบัน

มิใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือให้ความเห็นชอบได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีก ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 

ไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) เพ่ือใช้ในการลงนามในบันทึกการประชุมฯ ตามความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีขอแก้ไข
ถ้อยคําในบันทึกการประชุมฯ โดยแก้ไขช่ือการประชุม จาก "ประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งท่ี ๑๔" เป็น “ประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งท่ี 

ดนด้านยาเสพติดของไทยและลาว (Border Liaison Offices) : BLOs)
Border Liaison Offices : BLOs) ของไทยและลาว” ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

มาเลเซีย และคณะทํางานชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย 
ไปพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการกระทําผิดกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี

การประชาสัมพันธ์ถึงความร่วมมือและการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชา

มาเลเซีย ต้องการท่ีจะเห็นความต่อเนื่อง และขยายขอบเขตไปสู่ประเทศ
TOR/SOP ของการฝึกร่วม/ผสม ให้เห็น 

มาเลเซีย เรื่องการเฉลิมฉลองการครบรอบ
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีมีมายาวนานโดยเฉพาะความยากลําบากที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ประธานร่วมฝ่ายไทยแจ้งว่า ประเทศไทยมีความยินดีท่ีจะขอเชิญมาเลเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึกช่วยเหลือ
ท่ีประเทศไทย โดยจะเชิญประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

จะจัดท่ีกรุงเทพมหานคร ประมาณเดือน

เห็นชอบแนวทางการจัดทําบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งท่ี ๙ 
และนําประเด็นต่าง ๆ จากผลการประชุม

และการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญในด้านความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 

ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน และความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้ประชาชนตามแนวชายแดน
อยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในร่างบันทึก

มิใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือให้ความเห็นชอบได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีก ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  

นทึกการประชุมฯ ตามความเห็น

ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีขอแก้ไข
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งท่ี ๑๔” และแก้ไข 
Border Liaison Offices) : BLOs)” เป็น “สํานักงานประสานงาน

ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
  ชัดเจน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนมกราคม 
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
   ๑.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ 
   ๑.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ 
   ๑.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ 
  ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
   ๒.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ 
   ๒.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ 
   ๒.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ 
  ๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อ
มีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุม
ผู้กระทําความผิดในคดีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน 
ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ
  ๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถ่ี
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิด ตามห้วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากของแต่ละพ้ืนท่ี ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม เป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 
ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในการระดมกวาดล้าง ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด มือปืนรับจ้างและผู้มีอิทธิพลท่ีกระทําความผิด
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดีค้างเก่าตามหมายจับ คดียาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกประเภท
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง ปัญหาอาชญากรรม (ในรอ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
   ๑.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ 
   ๑.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาต ิ

เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนมกราคม 

ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๔๒๒ คดี
๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น 
๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๔,๐๔๖ คดี

ด้านการปราบปรามอาชญากรรม 
๑ จับกุมได้ ๒๕๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ ของการรับแจ้ง 
๒ จับกุมได้ ๑,๐๘๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๑ ของการรับแจ้ง 
๓ จับกุมได้ ๑,๗๐๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๗ ของการรับแจ้ง 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อ
มีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุม

ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน 
ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถ่ี
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิด ตามห้วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากของแต่ละพ้ืนท่ี ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม เป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน และให้มีการเร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่าอย่างจริงจัง 

ารระดมกวาดล้าง ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด มือปืนรับจ้างและผู้มีอิทธิพลท่ีกระทําความผิด
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดีค้างเก่าตามหมายจับ คดียาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกประเภท

มีนาคม ๒๕๕๖  
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 

ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓๓๘ คด ี
๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๙ 

เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย ์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานตํารวจ

คด ี
ร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๒,๐๗๐ คด ี

คด ี

ของการรับแจ้ง (๔๒๒ คด)ี 
ของการรับแจ้ง (๒,๐๗๐ คด)ี 
ของการรับแจ้ง (๔,๐๔๖ คด)ี 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชน 
มีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุม

ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถ่ี
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิด ตามห้วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากของแต่ละพ้ืนท่ี ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้าง

วัน และให้มีการเร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่าอย่างจริงจัง 
ารระดมกวาดล้าง ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด มือปืนรับจ้างและผู้มีอิทธิพลท่ีกระทําความผิด 

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดีค้างเก่าตามหมายจับ คดียาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกประเภท 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานตํารวจ

 
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๑,๗๗๔ คด ี



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

   ๑.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ 
  ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
   ๒.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ 
   ๒.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ 
   ๒.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ 
  ๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย
รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย และกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทํา
ในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
  ๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถ่ีเพ่ิมมา
เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามห้วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากของแต่ละพ้ืนท่ี ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรม 
ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม เป็นประจําทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 
รวมท้ังการระดมกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓.๖๖๔ คด ี
ด้านการปราบปรามอาชญากรรม 

๑ จับกุมได้ ๑๙๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๙ ของการรับแจ้ง (
๒ จับกุมได้ ๘๖๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕ ของการรับแจ้ง (
๓ จับกุมได้ ๑,๔๕๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ ของการรับแจ้ง 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อตา่ง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย
รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย และกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทํา
ในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถ่ีเพ่ิมมา
เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามห้วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากของแต่ละพ้ืนท่ี ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรม 
ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม เป็นประจําทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๕ วัน เร่งรัดจับกุมผู้กระทําผิดตามหมายจับคดีค้างเก่าอย่างต่อเนื่อง

วาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

(๓๓๘ คด)ี 
(๑,๗๗๔ คด)ี 

ของการรับแจ้ง (๓๖๖๔ คด)ี 
าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง

ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย 
รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย และกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามห้วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากของแต่ละพ้ืนท่ี ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรม 

วัน เร่งรัดจับกุมผู้กระทําผิดตามหมายจับคดีค้างเก่าอย่างต่อเนื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 
   ๑.๑ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนมกราคม 
สอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งขยายตัวร้อยละ 
ตามลําดับ ในขณะท่ีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมกราคม 
   ๑.๒ การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนมกราคม 
โดยปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศและการนําเข้าสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการลงทุนใหม่ 
เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีรับอนุญาตก่อสร้างท่ีขยายตัวร้อยละ 
ร้อยละ ๓๖.๕ 
   ๑.๓ การสง่ออกสินค้า ในเดือนมกราคม 
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
สินค้าเกษตรสําคัญ ๆ ท่ีขยายตัวได้ดี ประกอบด้วย ข้าว และผลไม้ 
ตลาดส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาด โดยตลาดหลักท่ีขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป
   ๑.๔ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 
อุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัวประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ยานยนต์ เครื่องหนัง และแผงวงจรรวม ในขณะท่ีอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสําเร็จรูปหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 
ร้อยละ ๖๗.๐ 
   ๑.๕ การผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีผลผลิ
ราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ ๓.๘ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 
ปาล์มน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง อ้อย และปศุสัตว์ ส่วนราคาข้าวเปลือกและกุ้งขาว เพ่ิมข้ึนร้อยล
   ๑.๖ ภาคการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนมกราคม 
โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีสัดส่วนสูงสุด คือ นักท่องเท่ียวจากจีน มีสัดส่วนร้อยละ 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๙.๕  ๘.๙ และร้อยละ 
   ๑.๗ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในเดือนมกราคม 
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํา ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
   ๑.๘ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้และการเบิ
ของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
   ๑.๙ สถานการณ์ด้านการเงิน สินเช่ือขยายตัวในอัตราเร่งข้ึน ในขณะที่เงินฝากชะลอตัว ทําให้สัดส่วนสินเชื่
ต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ตึงตัวข้ึนเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัว เงินบาทแข็งค่าตามการไหลเข้าสุทธิของเงินทุน
จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ
ท่ีจะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีภาคการส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและสนับสนุนการขยายตัว

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

 

มีนาคม ๒๕๕๖  
สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนมกราคม 
ของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งขยายตัวร้อยละ 

ตามลําดับ ในขณะท่ีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนมกราคม ๒๕๕๖

โดยปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศและการนําเข้าสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการลงทุนใหม่ 
เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีรับอนุญาตก่อสร้างท่ีขยายตัวร้อยละ ๑.๑ ในขณะท่ีปริมาณการจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขยายตัว

งออกสินค้า ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๑๗,๙๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
สินค้าเกษตรสําคัญ ๆ ท่ีขยายตัวได้ดี ประกอบด้วย ข้าว และผลไม้ ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกทองคําและยางพารายังคงหดตัว 
ตลาดส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาด โดยตลาดหลักท่ีขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 
ระกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ยานยนต์ เครื่องหนัง และแผงวงจรรวม ในขณะท่ีอุตสาหกรรม

เสื้อผ้าสําเร็จรูปหดตัวต่อเนื่องร้อยละ ๑๖.๑ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวร้อยละ ๑๐.๕ อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีเฉลี่ย

การผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีผลผลติสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ ๓.๐ โดยราคาสินค้าเกษตรสําคัญท่ีลดลง ประกอบด้วย 

ปาล์มน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง อ้อย และปศุสัตว์ ส่วนราคาข้าวเปลือกและกุ้งขาว เพ่ิมข้ึนร้อยล
ภาคการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๒

โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีสัดส่วนสูงสุด คือ นักท่องเท่ียวจากจีน มีสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๘ รองลงมา คือ มาเลเซีย รัสเซีย และญี่ปุ่น
และร้อยละ ๖.๑ ตามลําดับ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และการว่างงานในเดือนธันวาคม 
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํา ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 

สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
ของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ อยู่ท่ีร้อยละ ๔๔.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

สถานการณ์ด้านการเงิน สินเช่ือขยายตัวในอัตราเร่งข้ึน ในขณะที่เงินฝากชะลอตัว ทําให้สัดส่วนสินเชื่
งตัวข้ึนเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัว เงินบาทแข็งค่าตามการไหลเข้าสุทธิของเงินทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ โดยอุปสงค์ภายในประเทศยังมีแนวโน้ม
ท่ีจะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีภาคการส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและสนับสนุนการขยายตัว

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๑ 

๒๕๕๖ และแนวโน้มปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๖.๘ 
ของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งขยายตัวร้อยละ ๑๗.๑ และ ๓๒.๒ 

๒๕๕๖ อยู่ท่ีระดับ ๗๒.๑ 
๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๒๒.๐ 

โดยปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศและการนําเข้าสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการลงทุนใหม่ 
ในขณะท่ีปริมาณการจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขยายตัว

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๕.๖ 
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกทองคําและยางพารายังคงหดตัว 
ตลาดส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาด โดยตลาดหลักท่ีขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๑ 
ระกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ยานยนต์ เครื่องหนัง และแผงวงจรรวม ในขณะท่ีอุตสาหกรรม

อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีเฉลี่ย

๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๐.๘ ในขณะท่ี
โดยราคาสินค้าเกษตรสําคัญท่ีลดลง ประกอบด้วย 

ปาล์มน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง อ้อย และปศุสัตว์ ส่วนราคาข้าวเปลือกและกุ้งขาว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๖ และ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
๒.๒ ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๒.๕ 

รองลงมา คือ มาเลเซีย รัสเซีย และญี่ปุ่น 

และการว่างงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

กจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

สถานการณ์ด้านการเงิน สินเช่ือขยายตัวในอัตราเร่งข้ึน ในขณะที่เงินฝากชะลอตัว ทําให้สัดส่วนสินเชื่อ
งตัวข้ึนเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัว เงินบาทแข็งค่าตามการไหลเข้าสุทธิของเงินทุน

โดยอุปสงค์ภายในประเทศยังมีแนวโน้ม 
ท่ีจะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีภาคการส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและสนับสนุนการขยายตัว



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศได้มากข้ึน โดยคาดว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 
ขยายตัวร้อยละ ๓.๕ และรอ้ยละ ๘.๙ ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ในช่วงร้อยละ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลกและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่า
จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ภูมิภาคเอเชี
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
และเลขานุการ กยอ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ที่ประชุมมอบหมายให้นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ที่ปรึกษา กยอ
เพ่ือดําเนินการศึกษาในประเด็นท่ี กยอ. 
ประโยชน์ของพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสมในเชิงลึก โดยประสานง
เพ่ือรองรับปริมาณการใช้พลังงานในอนาคต โดยประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเตรียมความพร้อมรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระยะ 
เพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต และการให้ความสําคัญกับแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเพ่ือรองรับผลกระทบจากการแข็งค่า
ของเงินบาทท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในสหรัฐ
และนําผลการดําเนินงานเสนอ กยอ. 
  ๒. ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการของแผนงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
และการสร้างอนาคตประเทศ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี
จํานวน ๑๐ โครงการ วงเงินรวม ๔,๙๐๐ 
มีความซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีเสนอในร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และโครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาการขนส่งทางถนนเฉพาะจุด โดยยังไม่มี
การเช่ือมโยงระหว่างระบบเพ่ือการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่อง 
รวมท้ังความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับแหล่งเงินท่ีจะนํามาใช้
ดําเนินการ 
  ๓. ท่ีประชุมรับทราบสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ํา ลุ่มน้ํา
ตะวันออก ๙ จังหวัด ของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 
รับไปดําเนินการจัดทําและเสนอยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 
ให้ กยอ. พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
ปญัหาและพัฒนาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตะวันออก กลุ่มท่ี 
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ
  ๔. ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) โดย ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
จํานวน ๗๕๔ ราย มีผู้ประกอบการท่ีปิดกิจการและย้ายออ
ผู้ประกอบการท้ังสิ้น ๘๓๙ ราย และให้ กนอ
เงินได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลเพ่ือชดเชยการลงทุนปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วมของนิคม
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบตามข้ันตอน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ทางเศรษฐกิจของประเทศได้มากข้ึน โดยคาดว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๑๑.๐ การบริโภคของครวัเรอืนและการลงทุนรวม
ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๕ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลกและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่า
จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียและสร้างแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ชุมมอบหมายให้นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ที่ปรึกษา กยอ. รับไปพิจารณาดําเนินการจัดตั้งกลไก
. ควรให้ความสําคัญ ประกอบด้วย การจัดทํา Zoning ภาคเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการใช้

ประโยชน์ของพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสมในเชิงลึก โดยประสานงานกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การเตรียมความพร้อมด้านแหล่งพลังงาน
เพ่ือรองรับปริมาณการใช้พลังงานในอนาคต โดยประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเตรียมความพร้อมรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระยะ ๕-๑๐ ปีอย่างยั่งยืน การจัดเตรียมพ้ืนท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต และการให้ความสําคัญกับแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเพ่ือรองรับผลกระทบจากการแข็งค่า
ของเงินบาทท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นที่

. ต่อไป 
ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการของแผนงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน

และการสร้างอนาคตประเทศ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี
๙๐๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นว่า บางโครงการ

มีความซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีเสนอในร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และโครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาการขนส่งทางถนนเฉพาะจุด โดยยังไม่มี

การเช่ือมโยงระหว่างระบบเพ่ือการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่อง (Multimodal Transport) และการปรับรูปแบบการขนส่งไปสู่ระบบราง
รวมท้ังความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับแหล่งเงินท่ีจะนํามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทางหลวงฯ ไปพิจารณาเพ่ือประกอบการ

ท่ีประชุมรับทราบสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ํา ลุ่มน้ํา
จังหวัด ของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 

รับไปดําเนินการจัดทําและเสนอยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) และจัดทํารายละเอียดโครงการเร่งด่วนเพ่ือการแก้ไข

ญหาและพัฒนาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตะวันออก กลุ่มท่ี ๑ และ ๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากโครงการเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท) ต่อ กบอ. พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการท่ีเปิดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตและเปิดดําเนินการบางส่วน 

ราย มีผู้ประกอบการท่ีปิดกิจการและย้ายออกไปจากนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม จํานวน 
ราย และให้ กนอ. รายงานความคืบหน้าฯ ให้ กยอ. ทราบต่อไป นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการยกเว้นภาษี

เงินได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลเพ่ือชดเชยการลงทุนปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วมของนิคม/เขต
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบตามข้ันตอน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

การบริโภคของครวัเรอืนและการลงทุนรวม
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๙ 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลกและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่า
ยและสร้างแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง 

กยอ.) คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 

ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

รับไปพิจารณาดําเนินการจัดตั้งกลไก 
ภาคเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการใช้

านกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การเตรียมความพร้อมด้านแหล่งพลังงาน
เพ่ือรองรับปริมาณการใช้พลังงานในอนาคต โดยประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเตรียมความพร้อมรองรับ

การจัดเตรียมพ้ืนท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต และการให้ความสําคัญกับแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเพ่ือรองรับผลกระทบจากการแข็งค่า

ยุโรป และหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นที่มีความผันผวนในระยะยาว

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการของแผนงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
และการสร้างอนาคตประเทศ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นว่า บางโครงการ 
มีความซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีเสนอในร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

และโครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาการขนส่งทางถนนเฉพาะจุด โดยยังไม่มี
และการปรับรูปแบบการขนส่งไปสู่ระบบราง 

จ่ายในโครงการพัฒนาทางหลวงฯ ไปพิจารณาเพ่ือประกอบการ

ท่ีประชุมรับทราบสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ํา ลุ่มน้ํา
จังหวัด ของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด (อยอ.) โดยให้ อยอ. 

จังหวัด เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ
และจัดทํารายละเอียดโครงการเร่งด่วนเพ่ือการแก้ไข

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากโครงการเพ่ือการวางระบบ
พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
มีผู้ประกอบการท่ีเปิดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตและเปิดดําเนินการบางส่วน 

สวนอุตสาหกรรม จํานวน ๘๕ ราย จากจํานวน
ทราบต่อไป นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการยกเว้นภาษี

เขต/สวนอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

  ๕. ท่ีประชุมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
กากของเสียและมลพิษทั้งระบบของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอุ
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเห็นชอบตามมติท่ีประชุมฯ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ
ตามมติท่ีประชุมฯ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน จํานวน 
    ๑.๑.๑ ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ 
จังหวัดสระแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดังกล่าวด้วย
    ๑.๑.๒ ขอรับการสนับสนุนโครงการ 
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาจัดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดทําเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม 
และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) โดยให้คํานึงถึงการจํากัดการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพ้ืนท่ีอย่างเข้มงวด สําหรับพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมใหม่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
    ๑.๑.๓  ขอให้เร่งรัดโครงการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพ 
ภายในปี ๒๕๕๖ โดยให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นท่ีปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมความจําเป็น และความเป็นไปได้ในการพั
หรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการท้ังระบบเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
    ๑.๑.๔ ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทราร่วมกับสํานกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับไปศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย
   ๑.๒ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จํานวน 
พิจารณาดําเนินการ ได้แก่ 
    ๑.๒.๑ ขอให้เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยการขยายช่องจราจร และขอการสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทาง เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 
ข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางถนนในพ้ืนท่ี จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 
ไปจัดลําดับความสําคัญของโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังประสานกระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทางถนนส
ของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวท้ังภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรเทาปัญหา
การจราจรในพ้ืนท่ี รวมท้ังช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ประชาช

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ท่ีประชุมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
กากของเสียและมลพิษทั้งระบบของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั้งระบบ
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี 

รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเห็นชอบตามมติท่ีประชุมฯ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ

ตามมติท่ีประชุมฯ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

การส่งเสริมการค้าและการลงทุน จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ 
จังหวัดสระแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดังกล่าวด้วย 

ขอรับการสนับสนุนโครงการ Eco Industrial Town จังหวัดสมุทรปราการ
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาจัดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดทําเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

โดยให้คํานึงถึงการจํากัดการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพ้ืนท่ีอย่างเข้มงวด สําหรับพ้ืนท่ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี) ให้พิจารณาจัดทําแผนการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
ขอให้เร่งรัดโครงการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพ (ยานนาวา

โดยให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นท่ีปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมความจําเป็น และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมท้ังหมด รวมถึงการย้าย
หรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการท้ังระบบเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับไปศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จํานวน ๕ เรื่อง โดยให้กระทรวงคมนาคมรับไป

ขอให้เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยการขยายช่องจราจร และขอการสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทาง เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 
ข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางถนนในพ้ืนท่ี จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๗ เส้นทางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 
ไปจัดลําดับความสําคัญของโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังประสานกระทรวงมหาดไทย
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทางถนนสายรองซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวท้ังภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรเทาปัญหา
การจราจรในพ้ืนท่ี รวมท้ังช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ประชาชนและการขนส่งสินค้า

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๓ 

ท่ีประชุมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั้งระบบ 

ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ 

รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเห็นชอบตามมติท่ีประชุมฯ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ

านคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว  โดยให้มีการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ 

จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาจัดตั้ง

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยให้คํานึงถึงการจํากัดการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพ้ืนท่ีอย่างเข้มงวด สําหรับพ้ืนท่ี

ให้พิจารณาจัดทําแผนการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่เมือง

ยานนาวา) ไปตั้งที่ปากน้ําสมุทรปราการ 
โดยให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 

ฒนาสะพานปลาในภาพรวมท้ังหมด รวมถึงการย้าย
หรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการท้ังระบบเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับไปศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย 
รื่อง โดยให้กระทรวงคมนาคมรับไป

ขอให้เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยการขยายช่องจราจร และขอการสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทาง เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘ โดยรับ

เส้นทางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘  
ไปจัดลําดับความสําคัญของโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังประสานกระทรวงมหาดไทย

ายรองซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวท้ังภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรเทาปัญหา

นและการขนส่งสินค้า 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

    ๑.๒.๒ ขอให้เร่งรัดโครงการขยายเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา" จาก ๒ 
หมายเลข ๓๑๙ “หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป
    ๑.๒.๓ ขอรับการสนับสนุนการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรสู่จังหวัดนครนายก และภาคตะวันออก 
โดยรับข้อเสนอการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอน โดยให้ความสําคัญกับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ต่อประชาชน และทัศนียภาพในพ้ืนท่ี รวมท้ังการคาดการ
เต็มรูปแบบในพ้ืนท่ี 
    ๑.๒.๔ ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว 
โดยรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของการสนับสนุนโครงการศึกษาแน
ไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจุดผ่านแดนบริเวณบ้านหนองเอ่ียน
    ๑.๒.๕ ขอรับการสนับสนุนโครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานีรถไฟฟ้าบางปู
สุวรรณภูมิ โดยเร่งประสานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้
โมโนเรล จากสถานีรถไฟฟ้าบางปู-แอร์พอร์ตลิงค์ สุวรรณภูมิ มีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
   ๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 
อ่าวไทยตอนบน (ปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน 
ศกึษาการบริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกท้ังระบบ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
   ๑.๔ การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ จํานวน 
    ๑.๔.๑ ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว 
จังหวัดนครนายก โดยให้จังหวัดนครนายกร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม แ
รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
    ๑.๔.๒ ขอให้เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ําทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม 
และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและท้องถ่ิน 
และบูรณาการแผนงาน/โครงการ รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญข
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
    ๑.๔.๓ ขอให้แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเท่ียวออกจากด่านการค้า โดยให้กระทรวงคมนาคม
รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปศึกษาในรายละเอียดการแยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเท่ียวท่ีด่านคลองลึก โดยให้
คํานึงถึงการจัดระเบียบในด่านคลองลึกท้ังในส่วนของการค้าและการท่องเท่ียวให้เป็นระบบ รวมท้ังให้นําแนวทางการพัฒนายกระดับ
จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียนประกอบการพิ
    ๑.๔.๔ ขอให้พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือช่องตาก่ิว ซึ่งอยู่ติดชายแดนกัมพูชา โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมหารือกับฝ่ายกัมพูชา ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ขอให้เร่งรัดโครงการขยายเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙ 
๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร โดยรับข้อเสนอการเร่งรัดโครงการขยายเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน

หวัดปราจีนบุรี-พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” จาก ๒ ช่องจราจร เป็น 
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 

ขอรับการสนับสนุนการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรสู่จังหวัดนครนายก และภาคตะวันออก 
โดยรับข้อเสนอการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ “รังสิต-นครนายก” ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสม
และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอน โดยให้ความสําคัญกับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ต่อประชาชน และทัศนียภาพในพ้ืนท่ี รวมท้ังการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตในกรณีท่ีมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว 
โดยรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของการสนับสนุนโครงการศึกษาแน
ไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจุดผ่านแดนบริเวณบ้านหนองเอ่ียน

ขอรับการสนับสนุนโครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานีรถไฟฟ้าบางปู
สุวรรณภูมิ โดยเร่งประสานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใหผ้ลการศึกษาความเหมาะสมของการสนับสนุนของโครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้า

แอร์พอร์ตลิงค์ สุวรรณภูมิ มีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน ๑ เรื่อง คือ ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเร่งรัด

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน (ปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
กษาการบริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกท้ังระบบ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว "ขุนด่านแลนด์

ให้จังหวัดนครนายกร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการและหน่วยงาน
รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ขอให้เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ําทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียว
ฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม 

และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและท้องถ่ิน 
โครงการ รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ําทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี

ขอให้แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเท่ียวออกจากด่านการค้า โดยให้กระทรวงคมนาคม
รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปศึกษาในรายละเอียดการแยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเท่ียวท่ีด่านคลองลึก โดยให้
คํานึงถึงการจัดระเบียบในด่านคลองลึกท้ังในส่วนของการค้าและการท่องเท่ียวให้เป็นระบบ รวมท้ังให้นําแนวทางการพัฒนายกระดับ
จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียนประกอบการพิจารณาด้วย 

ขอให้พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือช่องตาก่ิว ซึ่งอยู่ติดชายแดนกัมพูชา โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมหารือกับฝ่ายกัมพูชา ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

๓๑๙ "หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี-
ช่องจราจร โดยรับข้อเสนอการเร่งรัดโครงการขยายเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน

ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ไปพิจารณา

ขอรับการสนับสนุนการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรสู่จังหวัดนครนายก และภาคตะวันออก 
ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสม

และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามข้ันตอน โดยให้ความสําคัญกับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ณ์ปริมาณจราจรในอนาคตในกรณีท่ีมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว 
โดยรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทาง
ไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจุดผ่านแดนบริเวณบ้านหนองเอ่ียน 

ขอรับการสนับสนุนโครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานีรถไฟฟ้าบางปู-แอร์พอร์ตลิงค์ 
ผลการศึกษาความเหมาะสมของการสนับสนุนของโครงการเช่ือมต่อรถไฟฟ้า

แอร์พอร์ตลิงค์ สุวรรณภูมิ มีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

งรัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเร่งรัด

สมุทรปราการ) รวมท้ังดําเนินการ

ขุนด่านแลนด์" (ถนน-สะพาน-ภูมิทัศน์) 
ให้จังหวัดนครนายกร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
ละสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการและหน่วยงาน

รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ขอให้เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ําทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียว

ฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม 
และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและท้องถ่ิน 

องการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ําทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี 

ขอให้แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเท่ียวออกจากด่านการค้า โดยให้กระทรวงคมนาคม
รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปศึกษาในรายละเอียดการแยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเท่ียวท่ีด่านคลองลึก โดยให้
คํานึงถึงการจัดระเบียบในด่านคลองลึกท้ังในส่วนของการค้าและการท่องเท่ียวให้เป็นระบบ รวมท้ังให้นําแนวทางการพัฒนายกระดับ 

ขอให้พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือช่องตาก่ิว ซึ่งอยู่ติดชายแดนกัมพูชา โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมหารือกับฝ่ายกัมพูชา ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ในการพิจารณา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

ยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าท่ีมีอยู่ในจั
ของพระตะบอง หรือจุดหนองปรือ-พนมมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย
   ๑.๕ เรื่องอ่ืนๆ จํานวน 
    ๑.๕.๑ การอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยให้กระทรวง
คมนาคมร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวโดยเร็ว
    ๑.๕.๒ กฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
    ๑.๕.๓ การเร่งรัดการออกกฎหมายเพ่ือรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
  ๒. ในส่วนของการเร่งรัดการออกกฎหมายรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเท
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยให้เชิญรองนายกรัฐมนตรี 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
หรือร้อยละ ๒๙.๑๖ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน 
เบิกจ่ายเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
และการเบิกจ่ายของหน่วยงานท่ีเบิกจ่า
จํานวน ๙๒,๙๖๘.๙๖ ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 
งบประมาณรายจ่ายประจําหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 
หรือร้อยละ ๑๔.๖๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 
รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔.๖๓ 
  ๒. เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือร้อยละ ๒๙.๐๒ ของวงเงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรายการท่ีควรให้ความสําคัญ
ได้แก่ งบกลาง : รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 
เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
ท่ีจัดสรร 
  ๓. เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 
ธันวาคม ๒๕๕๕ จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น 
ของวงเงินท่ีจัดสรร 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าท่ีมีอยู่ในจงัหวัดสระแก้ว ๒ แห่ง เพ่ือให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพ่ิม คือ บ้านเขาดิน
พนมมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

เรื่องอ่ืนๆ จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
การอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยให้กระทรวง

คมนาคมร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวโดยเร็ว
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
การเร่งรัดการออกกฎหมายเพ่ือรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

ในส่วนของการเร่งรัดการออกกฎหมายรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเท
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยให้เชิญรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี 

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการเบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

เบิกจ่ายเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
และการเบิกจ่ายของหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายเงินท้ังจํานวนแล้ว จํานวน ๓๓ หน่วยงาน จํานวนเงิน ๑๖

ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๖๔๑,๓๖๔.๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ 
งบประมาณรายจ่ายประจําหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๒,๐๐๐,๕๘๓.๘๖ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จํานวน 

ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๓๙๙,๔๑๖

เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณร
๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๒๙๖,๗๙๘.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 

ของวงเงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรายการท่ีควรให้ความสําคัญ
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 

ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน 
๒๕๕๕ มีการเบิกจ่ายรวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๐๗,๒๔๘.๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ 

เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น 
เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๑๔๒.๖๖ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโค

จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น ๓๔๑,๕๓๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๓๒๑,๓๒๗.๖๑ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๕ 

แห่ง เพ่ือให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพ่ิม คือ บ้านเขาดิน-กิโลเมตรท่ี ๑๓ 

การอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยให้กระทรวง
คมนาคมร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวโดยเร็ว 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) โดยให้กระทรวงการคลังร่วมกับ

การเร่งรัดการออกกฎหมายเพ่ือรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
ในส่วนของการเร่งรัดการออกกฎหมายรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้คณะกรรมการ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เข้าร่วมการพิจารณาด้วย 

ธันวาคม ๒๕๕๕)  
ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) 

มีการเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๖๙๙,๗๗๒.๒๘ ล้านบาท 
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๑๖ เป็นผลมาจากการ

เบิกจ่ายเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๗๖,๙๐๗.๔๙ ล้านบาท 
๑๖,๐๖๑.๔๗ ล้านบาท รวมท้ังสิ้น

ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๒.๐๖ ของวงเงิน
และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๕๘,๔๑๔.๗๑ ล้านบาท 

๔๑๖.๑๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๘๖,๑๓๓.๖๙ ล้านบาท 

ของวงเงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรายการท่ีควรให้ความสําคัญ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 

จํานวน ๗,๔๙๐.๓๐ ล้านบาท และตั้งแต่
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๓๗ ของวงเงิน 

วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล้านบาท 
ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือน

๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๐๘ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

  ๔. เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น 
จํานวน ๒,๗๘๒.๒๓ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๔,๕๔๕.๑๗ ล้านบาท หรือร้อยล
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ
เจ้าสังกัดทราบ เพ่ือกํากับดูแลการโอนรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานในสังกัดต่อไป ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ
และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป สรุปได้ ดังนี้
  ๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
การโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. การโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกเป็น 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายโดยใช้อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๔-๒๖) จํานวน ๒๐๔.๐๗๙
และเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชกา
๑,๖๕๔.๓๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
  ๓. ลักษณะในการโอนงบประมาณรายจ่าย
   ๓.๑ เป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโย
รัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเป้าหมายการดําเนินงานของส่วนราชการ 
จํานวน ๑,๓๖๒,๘๙๗,๕๑๖ บาท 
   ๓.๒ เป็นการโอนงบประมาณเพ่ือชดใช้คืนรายการผูกพันท่ียืมจากปีท่ีผ่านมา จํานวน 
   ๓.๓ เป็นการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 
   ๓.๔ เป็นการโอนไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค จํานวน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ท่ีออกภายใต้ พ
 ท่ีครบกําหนดในเดือนมกราคม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันกา
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ท่ีครบกําหนดในเดือนมกราคม 
  ๑. การปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้ พ
มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รุ่น วงเงินรวม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 

ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๐.๐๘ ของวงเงินท่ีจัดสรร 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) และแจ้งรองนายกรัฐมนตรี
เพ่ือกํากับดูแลการโอนรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานในสังกัดต่อไป ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ

และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป สรุปได้ ดังนี ้
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม 

าณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน ๑,๘๕๘.๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๕๕๕ จํานวนท้ังสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท 

การโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกเป็น ๒ กรณี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายโดยใช้อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
๐๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

และเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการท่ีต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ

ลักษณะในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
เป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโย

รัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเป้าหมายการดําเนินงานของส่วนราชการ 

เป็นการโอนงบประมาณเพ่ือชดใช้คืนรายการผูกพันท่ียืมจากปีท่ีผ่านมา จํานวน 
เป็นการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 
เป็นการโอนไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค จํานวน ๕๐,๙๗๘ บาท 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ท่ีออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง

ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ
ท่ีครบกําหนดในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนดในเดือน
รุ่น วงเงินรวม ๑๔,๗๕๕ ล้านบาท ได้แก่ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น ๒๒,๖๓๘.๑๗ ล้านบาท 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และแจ้งรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

เพ่ือกํากับดูแลการโอนรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานในสังกัดต่อไป ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ 

ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗๘ ของงบประมาณ

กรณี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายโดยใช้อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ 

ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รท่ีต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๗) จํานวน 

ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเป้าหมายการดําเนินงานของส่วนราชการ 

เป็นการโอนงบประมาณเพ่ือชดใช้คืนรายการผูกพันท่ียืมจากปีท่ีผ่านมา จํานวน ๔๒๓,๓๙๗,๙๐๐ บาท 
เป็นการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน ๗๒,๐๘๖,๙๐๐ บาท 

ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
รเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๕๕ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนดในเดือน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๑ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๒ งวดท่ี F5/182/55 
จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
   ๑.๒ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๒ งวดท่ี F6/182/55 
จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน 
  ๒. การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๔ (LB236A) อายุคงเหลือ 
เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยยังคงค้าง
การชําระคืนเงินทดรองจ่าย จํานวน ๒๕๕ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ
    ๑.๑.๑ ณ วันท่ี 
๙๖๐,๗๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๐
โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 
เปลี่ยนแปลง จํานวน ๒,๐๐๐,๔๘๙ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จํานวน 
รายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 
    ๑.๑.๒ เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ 
หรือร้อยละ ๔๒.๐๒ ของวงเงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี
    ๑.๑.๓ เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันท่ี 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น 
ของวงเงินท่ีจัดสรร 
    ๑.๑.๔ เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น 
จํานวน ๔,๐๕๑ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันท่ี 
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๕,๘๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ 
    ๑.๑.๕ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ พ
จํานวน ๒๒,๙๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ 
ปีงบประมาณเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๕
และรัฐวิสาหกิจท่ีใช้ปีปฏิทิน เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
    ๑.๑.๖ เงินทุนหมุนเวียน ณ วันท่ี 
ร้อยละ ๔๐.๗๗ ของแผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง
55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๙,๕๐๐ ล้านบาท 

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง
55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๕,๒๕๕ ล้านบาท ชํา

จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท และจากการกู้เงินระยะสั้น จํานวน 
การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง

อายุคงเหลือ ๑๐.๔๑ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๖๒๕ ต่อปี วงเงิน 
เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยยังคงค้าง

๒๕๕ ล้านบาท (๑๔,๗๕๕-๑๔,๕๐๐) และจะชําระคืนในการปรับโครงสร้างหนี้ในโอกาสต่อไป

มีนาคม ๒๕๕๖  
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม 

รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ
๔๐.๐๓ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

ระจํา จํานวน ๘๙๐,๖๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๕๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําหลังโอน
ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๗๐,๑๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ 

รายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๓๙๙,๕๑๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย
๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๒๙๙,๔๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 

ของวงเงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมป ี
เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น 

เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๙๙๗ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันท่ี 
จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น ๓๔๑,๕๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓๒๒,๑๘๒ 

เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันท่ี 

ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๖๘ ของวงเงินท่ีจัดสรร 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๑ 

ล้านบาท หรือร้อยละ ๖ ของแผนการลงทุนท้ังปี จํานวน ๓๖๘,๖๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจท่ีใช้
๑๕,๔๗๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑ ของแผนงบลงทุนท้ังปี จํานวน 

และรัฐวิสาหกิจท่ีใช้ปีปฏิทิน เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๗,๕๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓ ของแผนงบลงทุนท้ังปี จํานวน 
เงินทุนหมุนเวียน ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 

ของแผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน ๓๖๒,๑๒๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประจํา เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๗ 

ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ 
ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่าย

ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ 
ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่าย

ล้านบาท และจากการกู้เงินระยะสั้น จํานวน ๒,๒๕๕ ล้านบาท 
ช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปีงบประมาณ 

ต่อปี วงเงิน ๑๔,๕๐๐ ล้านบาท ประมูล
เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยยังคงค้าง

และจะชําระคืนในการปรับโครงสร้างหนี้ในโอกาสต่อไป 

มีการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว จํานวน 
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๐๓ 

ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําหลังโอน
ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๕๕ ของวงเงินงบประมาณ

สูงกว่าเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๐.๐๕ 
เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย

ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๒๕,๘๑๖ ล้านบาท 

วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๔๙,๙๖๐ ล้านบาท 
ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันท่ี ๑๕ 

๑๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๓๓ 

เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

จัดสรรแล้วจํานวนท้ังสิ้น ๒๒,๖๔๒ ล้านบาท 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว 
ล้านบาท ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจท่ีใช้

ของแผนงบลงทุนท้ังปี จํานวน ๑๔๐,๓๓๐ ล้านบาท 
ของแผนงบลงทุนท้ังปี จํานวน ๒๒๘,๓๕๖ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๔๗,๖๓๐ ล้านบาท หรือ

ล้านบาท ประกอบด้วย งบประจํา เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๘๗,๘๗๗ ล้านบาท 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

หรือร้อยละ ๕๐.๒๘ ของแผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 
หรือร้อยละ ๓๑.๘๙ ของแผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 
   ๑.๒ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจ
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
    ๑.๒.๑ ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน โดยให้ส่วนร
รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
    ๑.๒.๒ ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
ประกอบด้วย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวั
และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําท่ีเหลือจ่ายจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีของบประมาณ ให้หน่วยงาน
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
  ๒. ให้สํานักงบประมาณและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียว
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน ควรให้ความสําคัญกับงบประมาณในส่วนท่ีจะโอน
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําขอรั
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดังนี ้
  ๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี พ
ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓๖ แห่ง (ใช้รอบปีบัญชีงบประมาณ
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ได้จํานวน ๑๓
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ีเบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 
เนื่องจากปัญหาอุทกภัยปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การชะลอการลงทุนบางส่วนเพ่ือรอความชัดเจนด้านนโยบาย รวมท้ังปั
จัดซื้อจัดจ้างภายใน และความล่าช้าจากข้ันตอนการกู้เงินโดยเฉพาะงานด้านเอกสาร โดยรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการเบิกจ่ายลงทุน
ในไตรมาสแรกต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
แห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด
  ๒. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
   ๒.๑ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทําแ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพ่ือประกอบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนต่อคณะรัฐ
เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ของแผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน ๑๗๔,๗๖๗ ล้านบาท และงบลงทุนรวม เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
ช้จ่ายเงิน จํานวน ๑๘๗,๓๕๗ ล้านบาท 

เห็นชอบการขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจ
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่อหนี้
รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
ประกอบด้วย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวั
และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําท่ีเหลือจ่ายจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีของบประมาณ ให้หน่วยงาน
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

ให้สํานักงบประมาณและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน ควรให้ความสําคัญกับงบประมาณในส่วนท่ีจะโอน
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําขอรั
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

รับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส 
ใช้รอบปีบัญชีงบประมาณ) ปรากฏว่า รัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสม
๑๓,๗๑๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๒ ของเป้าหมาย (จํานวน 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ีเบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๖๙.๐ สาเหตุสําคัญท่ีทําให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไ
๒๕๕๔ ทําให้ต้องเลื่อนแผนการดําเนินงานและเบิกจ่ายลงทุนออกไป การปรับแผนการดําเนินงาน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การชะลอการลงทุนบางส่วนเพ่ือรอความชัดเจนด้านนโยบาย รวมท้ังปั
างภายใน และความล่าช้าจากข้ันตอนการกู้เงินโดยเฉพาะงานด้านเอกสาร โดยรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการเบิกจ่ายลงทุน

ในไตรมาสแรกต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน ๑๙ แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การประปานครหลวง การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค องค์การเภสัชกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 

เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ให้รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพ่ือประกอบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนต่อคณะรัฐ

เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ล้านบาท และงบลงทุนรวม เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๕๙,๗๕๓ ล้านบาท 

เห็นชอบการขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจ
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

าชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่อหนี้

ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
ประกอบด้วย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําท่ีเหลือจ่ายจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีของบประมาณ ให้หน่วยงาน

 
ข้องรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน ควรให้ความสําคัญกับงบประมาณในส่วนท่ีจะโอน
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําขอรับจัดสรรงบประมาณ 

ธันวาคม ๒๕๕๕)  
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ 

ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) 
ปรากฏว่า รัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสม

จํานวน ๒๕,๗๗๒ ล้านบาท) ซึ่งต่ํากว่า
สาเหตุสําคัญท่ีทําให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนได้ต่ํากว่าเป้าหมาย 

ทําให้ต้องเลื่อนแผนการดําเนินงานและเบิกจ่ายลงทุนออกไป การปรับแผนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การชะลอการลงทุนบางส่วนเพ่ือรอความชัดเจนด้านนโยบาย รวมท้ังปญัหาความล่าช้าในกระบวนการ

างภายใน และความล่าช้าจากข้ันตอนการกู้เงินโดยเฉพาะงานด้านเอกสาร โดยรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการเบิกจ่ายลงทุน
แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การประปานครหลวง การท่าเรือ
การประปาส่วนภูมิภาค องค์การเภสัชกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด 

ผนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพ่ือประกอบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๕๕๖) 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๒.๒ ให้หน่วยงานในระดับกระทรวง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ กําหนดให้มีมาตรการ
ในการกํากับ ดูแลให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการและเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ 
  ๑. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
เป็น ๑,๙๔๘,๒๑๑.๘๒ ล้านบาท เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพ่ือบริหารโครงการตามท่ีคณะรัฐมนตรีไ
  ๒. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
๑๒๗,๘๘๕.๒๑ ล้านบาท เป็น ๑๒๑,๗๐๓
  ๓. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหนี้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประ
  ๔. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
  ๑. ท่ีประชุมรับทราบการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการร
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง 
ได้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรื่องการหาข้อสรุปเก่ียวกับการรับภาระการลงทุนของโครงการ
จํานวนเงิน ๑๘,๗๐๐ ล้านบาท ด้านระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวนเงิน 
ของการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ
การดําเนินการและนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว
  ๒. ท่ีประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด (บอท.) พิจารณาแนวทางการสนับสนุนทางการเงินแก่ บอท
ท่ีมีความเหมาะสม และให้ บอท. มอบพ้ืนท่ีในความครอบครองให้กระทรวงการคลังบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมท้ังให้
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทางพัฒนาท่ีดินดังกล่าว ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา
ท่ีเหมาะสมต่อไป 
  ๓. ท่ีประชุมเห็นชอบแผนกรอบระยะเวลาและกรอบการดําเนินงานของ กนร
เจ้าสังกัดเพ่ือประสานงานในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินการท่ีชัดเจนต่อไป

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ให้หน่วยงานในระดับกระทรวง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ กําหนดให้มีมาตรการ
ดูแลให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการและเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มีนาคม ๒๕๕๖  
การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คร้ังท่ี ๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
๑ ตามท่ีกระทวงการคลังเสนอ ดังนี ้

อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ 
ล้านบาท เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพ่ือบริหารโครงการตามท่ีคณะรัฐมนตรีไ

รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ ท่ีมีวงเงินปรับลดลง ๖

๗๐๓.๕๐ ล้านบาท 
อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหนี้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปรับปรุงครั้งท่ี 
อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน

และการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
าหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (

ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน กนร. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
ท่ีประชุมรับทราบการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link) (โครงการ ARL) ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรื่องการหาข้อสรุปเก่ียวกับการรับภาระการลงทุนของโครงการ ARL 

ล้านบาท ด้านระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวนเงิน ๑๑,๗๐๐ 
ของการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ ARL ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัท รถไฟฟ้า ร
การดําเนินการและนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว 

ท่ีประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
พิจารณาแนวทางการสนับสนุนทางการเงินแก่ บอท. ในการย้ายสถานประกอบการไปยังสถานท่ี
มอบพ้ืนท่ีในความครอบครองให้กระทรวงการคลังบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมท้ังให้

กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทางพัฒนาท่ีดินดังกล่าว ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา

แผนกรอบระยะเวลาและกรอบการดําเนินงานของ กนร. และให้ สคร
เจ้าสังกัดเพ่ือประสานงานในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินการท่ีชัดเจนต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๒๙ 

ให้หน่วยงานในระดับกระทรวง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ กําหนดให้มีมาตรการ
ดูแลให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการและเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

เสนอ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

๑ จากเดิม ๑,๙๒๐,๑๓๓.๑๕ ล้านบาท 
ล้านบาท เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพ่ือบริหารโครงการตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมัติไว้แล้ว 

รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบ
๖,๑๘๑.๗๑ ล้านบาท จากเดิม 

อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหนี้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ 

อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

าหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

(กนร.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี 
เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ะบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย สตง. 

ARL ท้ังในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๗๐๐ ล้านบาท และเรื่องความชัดเจน

ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด ว่าควรมีการเร่งรัด

ท่ีประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หารือกับ
ในการย้ายสถานประกอบการไปยังสถานท่ี

มอบพ้ืนท่ีในความครอบครองให้กระทรวงการคลังบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมท้ังให้
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทางพัฒนาท่ีดินดังกล่าว ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา

และให้ สคร. ประสานงานกับกระทรวง



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

  ๔. ท่ีประชุมรับทราบแนวทางจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในการเลือกระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ของรัฐวิสาหกิจ 
และให้กระทรวงการคลังพิจารณาความคุ้มค่าทางการเงินในการระดมทุนผ่านกองทุนรวมดังกล่าว
  ๕. ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการยกเลิกโครงการไปรษณีย์เพ่ือสิ
(ปณท) เสนอ และเห็นชอบในหลักการให้ ปณท ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะเป็นกลไกเช่ือมต่อโครงการด้านโลจิสติกส์
และผู้ประกอบการภายในประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาความสามารถในการแข่ง
ของไทย และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับการจัดตั้งบริษัทในเครือเพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ ปณท ร่วมกันพิจารณาศึกษาและจัดทํา
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตของ กนร
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ
ระหว่าง ปณท และบริษัทในเครือ รวมถึงการบริหารจัดก
ประมาณการเงินลงทุน รายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ ต้นทุนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้าน
ในเครือตามแผนธุรกิจ รูปแบบ แนวทาง และรายละเอียดของการใช้ทรัพย์สินร่วมกันระหว่าง ปณท 
แผนงานและรายละเอียดของการบริหารจัดการบุคลากรท่ีชัดเจนของบริษัทในเครือ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
   ๑.๑ อนุมัติให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว 
มะพร้าว (หนอนหัวดํา) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือตัดวงจรการระบาด ลดความรุนแรงและผลกระทบต่อผลผลิตจาก
การทําลายของหนอนหัวดําและควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการระบาด และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุม
และกําจัดหนอนหัวดําให้กับเกษตรกรในพ้ื
พ้ืนท่ีการระบาดของหนอนหัวดํา ๑๕ 
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครศรี
ดําเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
   ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดมาตรการในการกํากับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมี
ให้ชัดเจนและรัดกุม พร้อมท้ังสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคู่
ในมะพร้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ
อย่างต่อเนื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ท่ีประชุมรับทราบแนวทางจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) 
ในการเลือกระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ของรัฐวิสาหกิจ 
และให้กระทรวงการคลังพิจารณาความคุ้มค่าทางการเงินในการระดมทุนผ่านกองทุนรวมดังกล่าว 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการยกเลิกโครงการไปรษณีย์เพ่ือสินเช่ือรายย่อย ตามท่ีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
เสนอ และเห็นชอบในหลักการให้ ปณท ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะเป็นกลไกเช่ือมต่อโครงการด้านโลจิสติกส์

และผู้ประกอบการภายในประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาความสามารถในการแข่ง
ของไทย และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับการจัดตั้งบริษัทในเครือเพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ ปณท ร่วมกันพิจารณาศึกษาและจัดทํา

มตามข้อสังเกตของ กนร. เก่ียวกับประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นต้น เพ่ือมิให้มีการดําเนินการท่ีขัดต่อกฎหมาย บทบาทและความสัมพันธ์

ระหว่าง ปณท และบริษัทในเครือ รวมถึงการบริหารจัดการบริษัทในเครือของ ปณท รายละเอียดแผนการลงทุนท่ีประกอบด้วย
ประมาณการเงินลงทุน รายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ ต้นทุนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้าน IT และแผนการ
ในเครือตามแผนธุรกิจ รูปแบบ แนวทาง และรายละเอียดของการใช้ทรัพย์สินร่วมกันระหว่าง ปณท 
แผนงานและรายละเอียดของการบริหารจัดการบุคลากรท่ีชัดเจนของบริษัทในเครือ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

นโยบายสร้างรายได ้

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้
อนุมัติให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือกําจัด
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือตัดวงจรการระบาด ลดความรุนแรงและผลกระทบต่อผลผลิตจาก

การทําลายของหนอนหัวดําและควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการระบาด และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุม
และกําจัดหนอนหัวดําให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีระบาดโดยผ่านกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป้าหมายการดําเนินงาน จังหวัดท่ีมี

๑๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ท้ังนี้ ระยะเวลา
ดําเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดมาตรการในการกํากับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมี
ให้ชัดเจนและรัดกุม พร้อมท้ังสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคู่กันไป เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้าง
ในมะพร้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ และให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

Infrastructure Fund) ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเลือกระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ของรัฐวิสาหกิจ 

 
นเช่ือรายย่อย ตามท่ีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

เสนอ และเห็นชอบในหลักการให้ ปณท ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะเป็นกลไกเช่ือมต่อโครงการด้านโลจิสติกส ์
และผู้ประกอบการภายในประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทขนส่ง
ของไทย และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับการจัดตั้งบริษัทในเครือเพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ ปณท ร่วมกันพิจารณาศึกษาและจัดทํา

เก่ียวกับประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป็นต้น เพ่ือมิให้มีการดําเนินการท่ีขัดต่อกฎหมาย บทบาทและความสัมพันธ์

ารบริษัทในเครือของ ปณท รายละเอียดแผนการลงทุนท่ีประกอบด้วย
และแผนการ Outsourcing ของบริษัท

ในเครือตามแผนธุรกิจ รูปแบบ แนวทาง และรายละเอียดของการใช้ทรัพย์สินร่วมกันระหว่าง ปณท และบริษัทในเครือ รวมท้ัง
แผนงานและรายละเอียดของการบริหารจัดการบุคลากรท่ีชัดเจนของบริษัทในเครือ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับ

แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือกําจัดศัตรู
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือตัดวงจรการระบาด ลดความรุนแรงและผลกระทบต่อผลผลิตจาก

การทําลายของหนอนหัวดําและควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการระบาด และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุม
นท่ีระบาดโดยผ่านกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป้าหมายการดําเนินงาน จังหวัดท่ีมี

จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ 
ธรรมราช สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ท้ังนี้ ระยะเวลา

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดมาตรการในการกํากับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมี 
กันไป เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้าง

ช่ือมั่นของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ และให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

  ๒. สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประ
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงิน 
โดยใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมหนอนหัวดํา โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงในรายละเอียดงบประมาณ
กับสํานักงบประมาณต่อไป สําหรับวงเงินส่วนท่ีเหลือในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดสารเคมีเข้าลําต้นกําจัดหนอนหัวดํา จํานวน 
๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่ายังมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น ก็เห็นควรให้มีการจัดทํา
ประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม รวมท้ังเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
เพ่ือพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนให้ได้ข้อยุติก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
เร่ือง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ เฉลี่ยท่ัวประเทศในอัตราตันอ้อยละ 
อัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๖๔.๔๗ 
ข้ันสุดท้ายเท่ากับ ๔๖๐.๕๒ บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษ
ด้านต่างประเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย รวมท้ังหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้เกษตรกร และควรเร่งนําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
การคํานวณต้นทุนการผลิตอ้อย เพ่ือให้กําหนดราคาอ้อยและน้ําตาลทรายสะท้อนต้นทุนจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
น้ําตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕
หาแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําอ้อยและผลพลอยได้จากการผลิตน้ําตาล เช่น โมลาส หรือกากน้ําตาล ไปผลิต
เป็นพลังงานทดแทน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
  ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ของไทย ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานผลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
ท้ังระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการพิจารณาดว้ย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบสถานการณ์ แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าเป็นภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ในการกํากับดูแลและพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
ท้ังระบบ รวมท้ังแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประ
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงิน ๒๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว
โดยใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมหนอนหัวดํา โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงในรายละเอียดงบประมาณ
กับสํานักงบประมาณต่อไป สําหรับวงเงินส่วนท่ีเหลือในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดสารเคมีเข้าลําต้นกําจัดหนอนหัวดํา จํานวน 

บาท หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่ายังมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น ก็เห็นควรให้มีการจัดทํา
ห็นจากหน่วยงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม รวมท้ังเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

เพ่ือพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนให้ได้ข้อยุติก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

มีนาคม ๒๕๕๖  
การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 

เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย
เฉลี่ยท่ัวประเทศในอัตราตันอ้อยละ ๑,๐๗๔.๕๔ บาท ณ ระดับความหวานท่ี 

๔๗ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซ.ีซ.ีเอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย
บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี 

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรให้ความสําคัญและเตรียมแผนรองรับกับปัจจัยเสี่ยง
ด้านต่างประเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย รวมท้ังหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้เกษตรกร และควรเร่งนําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มาประกอบการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
การคํานวณต้นทุนการผลิตอ้อย เพ่ือให้กําหนดราคาอ้อยและน้ําตาลทรายสะท้อนต้นทุนจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
๒๕๕๕/๒๕๕๖) รวมท้ังให้คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณา

หาแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําอ้อยและผลพลอยได้จากการผลิตน้ําตาล เช่น โมลาส หรือกากน้ําตาล ไปผลิต
เป็นพลังงานทดแทน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ของไทย ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

ลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย) มาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ท้ังระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด  

รับทราบสถานการณ์ แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าเป็นภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ในการกํากับดูแลและพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
ท้ังระบบ รวมท้ังแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๓๑ 

สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
บาท เพ่ือใช้ในการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว 

โดยใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมหนอนหัวดํา โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงในรายละเอียดงบประมาณ 
กับสํานักงบประมาณต่อไป สําหรับวงเงินส่วนท่ีเหลือในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดสารเคมีเข้าลําต้นกําจัดหนอนหัวดํา จํานวน 

บาท หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่ายังมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น ก็เห็นควรให้มีการจัดทํา
ห็นจากหน่วยงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม รวมท้ังเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

เพ่ือพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนให้ได้ข้อยุติก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 

เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย 
บาท ณ ระดับความหวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนด

เอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย
บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี 

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน 
ฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรให้ความสําคัญและเตรียมแผนรองรับกับปัจจัยเสี่ยง

ด้านต่างประเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย รวมท้ังหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมรายได้
มาประกอบการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง

การคํานวณต้นทุนการผลิตอ้อย เพ่ือให้กําหนดราคาอ้อยและน้ําตาลทรายสะท้อนต้นทุนจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศ 
เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย

รวมท้ังให้คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณา
หาแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําอ้อยและผลพลอยได้จากการผลิตน้ําตาล เช่น โมลาส หรือกากน้ําตาล ไปผลิต

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

ลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ
มาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย

ท้ังระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) และหน่วยงาน 

รับทราบสถานการณ์ แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าเป็นภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ในการกํากับดูแลและพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
ท้ังระบบ รวมท้ังแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ สําหรับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตล
   ๑.๑ ด้านปริมาณ เพ่ือลดผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน ขอสนับสนุนเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ชดเชยและจูงใจให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดย
    ๑.๑.๑ ปลดไก่ไข่ให้เร็วข้ึนท่ีอายุไม่เกิน 
หลังจากปลดไก่ไข่ เป้าหมายดําเนินการ 
    ๑.๑.๒ รวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ เป้าหมายจํานวน 
การดําเนินงานฟองละ ๕๐ สตางค์ เป็นเงิน 
    ๑.๑.๓ รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ โดยกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมา
และผู้ส่งออกไข่ไก่ ดําเนินการในพ้ืนท่ีแหล่งผลิตท่ีสําคัญเป็นเงิน 
   ๑.๒ ด้านนโยบาย เพ่ือบริหารจัดการระบบการผลิตไข่ไก่
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์บริหารจัดการไก่ไข่พันธ์ุให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม สําหรับการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 
ให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องช่วยดําเนินการ และให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์คุณป
ของไข่ไก่ให้เกิดผลในวงกว้าง 
  ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากไข่ไก่เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดตา่ง ๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
  ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรับไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่
ในชีวิตประจําวันของประชาชนทุกเพศวัยให้ถูกต้องตรงกันและเกิดผลในวงกว้างต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
 ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดําเนินการ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๗ กันยายน 
ของประเทศ การกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดเขตพ้ื
ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 
 (คร้ังท่ี ๕) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดิน
ทํากินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค 
(ส.ป.ก.) เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 
จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

เสนอ สําหรับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด มีดังนี ้
ด้านปริมาณ เพ่ือลดผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน ขอสนับสนุนเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

ชดเชยและจูงใจให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดย 
ปลดไก่ไข่ให้เร็วข้ึนท่ีอายุไม่เกิน ๖๕ สัปดาห์ มีเง่ือนไขต้องไม่นํา

หลังจากปลดไก่ไข่ เป้าหมายดําเนินการ ๒.๕๘ ล้านตัว ภายใน ๓ เดือน โดยจ่ายเงินชดเชยตัวละ ๑๐ บาท เป็นเงิน 
รวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ เป้าหมายจํานวน ๑๙๕ ล้านฟอง ภายใน 

ตางค์ เป็นเงิน ๙๘ ล้านบาท 
รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ โดยกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า

และผู้ส่งออกไข่ไก่ ดําเนินการในพ้ืนท่ีแหล่งผลิตท่ีสําคัญเป็นเงิน ๘ ล้านบาท 
ด้านนโยบาย เพ่ือบริหารจัดการระบบการผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค โดย

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์บริหารจัดการไก่ไข่พันธ์ุให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม สําหรับการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 
ให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องช่วยดําเนินการ และให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์คุณป

ให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากไข่ไก่เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรับไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่

าชนทุกเพศวัยให้ถูกต้องตรงกันและเกิดผลในวงกว้างต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๓ (เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้
ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด) 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดําเนินการ

กันยายน ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เก่ียวกับการจัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ของประเทศ การกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดเขตพ้ืนท่ีนํ้าจืดใหม่ และการกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดิน
ภาค (ครั้งท่ี ๕) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค (ครั้งท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ 

ด้านปริมาณ เพ่ือลดผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน ขอสนับสนุนเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

สัปดาห์ มีเง่ือนไขต้องไม่นําไก่ไข่เข้าเลี้ยงภายใน ๓ เดือน 
บาท เป็นเงิน ๒๕.๘๐ ล้านบาท 

ล้านฟอง ภายใน ๖ เดือน โดยจ่ายเงินชดเชย

มผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า

ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค โดย
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์บริหารจัดการไก่ไข่พันธ์ุให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม สําหรับการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 
ให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องช่วยดําเนินการ และให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์

ให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากไข่ไก่เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรับไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่

เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

นท่ีนํ้าจืดใหม่ และการกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยา 

รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดิน
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ครั้งท่ี ๕) ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๑ รับคําเสนอขายท่ีดิน จํานวน 
   ๑.๒ เกษตรกรมาตรวจสอบสิทธิ จํานวน 
มีคุณสมบัติครบ ๑๔๙๑ ราย 
   ๑.๓ คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 
จํานวน ๑,๐๓๔ ราย เนื้อท่ี ๑๕,๔๕๔
    ๑.๓.๑ ท่ีดินท่ีตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ค
๐-๒๘ ไร่ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้ ส
จํานวน ๕๗๙ ราย เนื้อท่ี ๘,๐๑๖-๑-๙๘ 
    ๑.๓.๒ ท่ีดินตั้งอยู่นอกเขตปฏิรูปท่ี
เนื้อท่ี ๑,๔๓๕-๑-๔๒ ไร่ ส.ป.ก. จัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรในแปลงท่ีดินท่ีได้จัดซื้อแล้วโดยใช้งบประมาณของ ส
จํานวน ๖ จังหวัด ขุดบ่อบาดาล ๓ บ่อ ขุดสระเก็บน้ําขนาดต่าง ๆ จํานวน 
    ๒. ปัญหาอุปสรรค
    ๒.๑ เกษตรกรท่ีได้รับความช่วยเหลือไม่มาแสดงตนเพ่ือขอรับการจัดท่ีดิน ส่วนเกษตรกรท่ีแสดงตน
แล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการคัดเลือกแปลงท่ีดินท่ีพึงพอใจเพ่ือให้ ส
    ๒.๒ เกษตรกรที่คัดเลือกแปลงที่ดินแล้ว และ 
เปลี่ยนใจและประสงค์จะไปจัดหาท่ีดินแปลงใหม่ท่ีจังหวัดอ่ืน
    ๒.๓ การจัดซื้อที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินต้องดําเนินการหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลานาน เจ้าของ
ท่ีดินหลายรายไม่สามารถรอได้ จึงขอยกเลิกการเสนอขาย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในอัตราตันละ 
เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยในระดับท่ีคุ้มต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  ๒. อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงิน 
ตามนัยมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ
ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในอัตราตันอ้อยละ 
ในโรงงานน้ําตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 
๑๕,๑๔๒.๔๐ ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามแผนชําระหนี้ของกองทุนฯ โดยให้กร
ชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธ์ิให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ และให้มีข้อมูล
ลูกหนี้แยกเป็นรายให้ชัดเจน รวมทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ แล
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ
  ๓. เห็นชอบให้คงการปรับข้ึนราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศอีกกิโลกรัมละ 
วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและวาระอ้อย
เพ่ือนําไปเป็นรายได้ของกองทุนฯ สําหรับนําไปชําระหนี้ เฉพาะเงินกู้ท่ีนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในฤดูการผลิต ปี 
เท่านั้น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

รับคําเสนอขายท่ีดิน จํานวน ๒๒ จังหวัด เนื้อท่ี ๓๔,๐๖๖-๓-๖๔ ไร ่
เกษตรกรมาตรวจสอบสิทธิ จํานวน ๑,๗๔๘ ราย (ปัจจุบันเสียชีวิต ๓๐ 

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) เห็นชอบแผนการจัดซื้อท่ีดิน จํานวน 
๔๕๔-๑-๗๐ ไร่ จําแนกเป็น 
ท่ีดินท่ีตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน คปจ. เห็นชอบแผนการจัดซื้อ จํานวน 

ไร่ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้ ส.ป.ก. แล้ว จํานวน ๘๓๒ ราย เนื้อท่ี ๑๒,๕๗๖-๐-๕๒ ไร่ จัดทําสัญญาเช่าซื้อท่ีดินกับเกษตรกรแล้ว
๙๘ ไร ่

ท่ีดินตั้งอยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน คปจ. เห็นชอบแผนการจัดซื้อ จํานวน 
จัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรในแปลงท่ีดินท่ีได้จัดซื้อแล้วโดยใช้งบประมาณของ ส
บ่อ ขุดสระเก็บน้ําขนาดต่าง ๆ จํานวน ๗๙ สระ งบประมาณ ๔

ปัญหาอุปสรรค 
เกษตรกรท่ีได้รับความช่วยเหลือไม่มาแสดงตนเพ่ือขอรับการจัดท่ีดิน ส่วนเกษตรกรท่ีแสดงตน

แต่ยังไม่ได้ดําเนินการคัดเลือกแปลงท่ีดินท่ีพึงพอใจเพ่ือให้ ส.ป.ก. ดําเนินการจัดซื้อ 
เกษตรกรที่คัดเลือกแปลงที่ดินแล้ว และ คปจ. ได้เห็นชอบแผนการจัดซื้อที่ดินแล้วต่อมาได้

และประสงค์จะไปจัดหาท่ีดินแปลงใหม่ท่ีจังหวัดอ่ืน 
การจัดซื้อที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินต้องดําเนินการหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลานาน เจ้าของ

หลายรายไม่สามารถรอได้ จึงขอยกเลิกการเสนอขาย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕

เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในอัตราตันละ ๑๖๐.๐๐ บาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทร
เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยในระดับท่ีคุ้มต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงิน (Straight loan) จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพ่ือนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อย

ในอัตราตันอ้อยละ ๑๖๐.๐๐ บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยที่ส่ง
ในโรงงานน้ําตาลทราย ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จากผลผลิตอ้อยเบื้องต้นท่ี ๙๔.๖๔ ล้านตัน รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 

ไม่รวมดอกเบี้ย) หรือจํานวนเงินท่ีจะต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริง ฤดูการผลิตปี 
ตามแผนชําระหนี้ของกองทุนฯ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือ
ชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธ์ิให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ และให้มีข้อมูล
ลูกหนี้แยกเป็นรายให้ชัดเจน รวมทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการ
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

เห็นชอบให้คงการปรับข้ึนราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศอีกกิโลกรัมละ ๕ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและวาระอ้อยแห่งชาติ

เพ่ือนําไปเป็นรายได้ของกองทุนฯ สําหรับนําไปชําระหนี้ เฉพาะเงินกู้ท่ีนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในฤดูการผลิต ปี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๓๓ 

๓๐ ราย คงเหลือ ๑,๗๐๑ ราย) 

เห็นชอบแผนการจัดซื้อท่ีดิน จํานวน ๑๘ จังหวัด เกษตรกร 

เห็นชอบแผนการจัดซื้อ จํานวน ๙๓๕ ราย เนื้อท่ี ๑๔,๐๑๙-
ไร่ จัดทําสัญญาเช่าซื้อท่ีดินกับเกษตรกรแล้ว 

เห็นชอบแผนการจัดซื้อ จํานวน ๓ จังหวัด เกษตรกร ๙๙ ราย 
จัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรในแปลงท่ีดินท่ีได้จัดซื้อแล้วโดยใช้งบประมาณของ ส.ป.ก. 

๔,๔๓๓,๔๗๕ บาท 

เกษตรกรท่ีได้รับความช่วยเหลือไม่มาแสดงตนเพ่ือขอรับการจัดท่ีดิน ส่วนเกษตรกรท่ีแสดงตน

ได้เห็นชอบแผนการจัดซื้อที่ดินแล้วต่อมาได้

การจัดซื้อที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินต้องดําเนินการหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลานาน เจ้าของ

๒๕๕๕/๒๕๕๖ 

บาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยในระดับท่ีคุ้มต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคาร

จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพ่ือนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อย

บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบ
ล้านตัน รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 

หรือจํานวนเงินท่ีจะต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริง ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ 
ะทรวงอุตสาหกรรมควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือ

ชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธ์ิให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ และให้มีข้อมูล
ะกํากับดูแล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการ 

๕ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
แห่งชาต)ิ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ เดือน 

เพ่ือนําไปเป็นรายได้ของกองทุนฯ สําหรับนําไปชําระหนี้ เฉพาะเงินกู้ท่ีนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

  ๔. รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้ง
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบการช่วยเหลือชาวไร่ท่ีมีสิทธ์ิให้ถูกต้อง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและติดตามผล
การดําเนินงาน กํากับการบริหารเงินกองทุนฯ ให้สามารถชําระหนี้เงินกู้ได้โดยเร็ว และประเมินสถานการณ์ราคาน้ําตาลทราย
อย่างใกล้ชิดเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายราคาอ้อยและน้ําตาลทรายในปีต่อไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
ราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท้าย ฤดูก
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของไทย 
ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานผลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
ท้ังระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการพิจารณาด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
  ๕. ในส่วนของการกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องไ
ในการพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของชาวไร่อ้อย นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอน
ให้แล้วเสร็จ และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้ทราบล่วงหน้
  ๖. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจัดตั้งคณะทํางานด้านวิชาการเพ่ือศึกษาพิจารณาเรื่องนี้ เพ่ือนําข้อมูลต้นทุนราคา
ในทุกข้ันตอนของการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือพิจารณาต่อไป ท้ั
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
เข้าร่วมเป็นคณะทํางานดังกล่าวด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง การเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. รับทราบการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด ตามมติท่ีประชุมรัฐมนตรีไตรภาคี
ยางพารา เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
และประเทศมาเลเซีย สนับสนุนงบประมาณส่วนแรก จํานวน 
ยางพาราฯ ภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายงบประมาณ จํานวน 
จํานวน ๑.๖๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามสัดส่วนท่ีตกลงตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
  ๒. ส่วนงบประมาณสําหรับการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ จํานวน 
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็น
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประ
และสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีการยกระดับความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายตลาดยางและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายในประเทศ และควรมีมาตรการในการกํากับและติดตามการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ อย่างใกล้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้ง
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบการช่วยเหลือชาวไร่ท่ีมีสิทธ์ิให้ถูกต้อง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและติดตามผล
การดําเนินงาน กํากับการบริหารเงินกองทุนฯ ให้สามารถชําระหนี้เงินกู้ได้โดยเร็ว และประเมินสถานการณ์ราคาน้ําตาลทราย

ากําหนดนโยบายราคาอ้อยและน้ําตาลทรายในปีต่อไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
ราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของไทย 
ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

เรื่อง รายงานผลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย) มาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ท้ังระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการพิจารณาด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 

ในส่วนของการกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวและส่งอ้อยเข้าหีบ เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์
ในการพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของชาวไร่อ้อย นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอน
ให้แล้วเสร็จ และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้ทราบล่วงหนา้ภายในเดือนตุลาคม ก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวและส่งอ้อยเข้าหีบ

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจัดตั้งคณะทํางานด้านวิชาการเพ่ือศึกษาพิจารณาเรื่องนี้ เพ่ือนําข้อมูลต้นทุนราคา
ในทุกข้ันตอนของการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือพิจารณาต่อไป ท้ั

) สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด 

รับทราบการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด ตามมติท่ีประชุมรัฐมนตรีไตรภาคี
๒๕๕๔ ท่ีเห็นชอบให้รัฐบาลท้ังสามประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซี

นับสนุนงบประมาณส่วนแรก จํานวน ๗.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามท่ีได้จดทะเบียนค้างจ่ายไว้แก่บริษัทร่วมทุน
๒๕๕๖ ก่อน โดยในส่วนของประเทศไทยต้องจ่ายงบประมาณ จํานวน 

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายงบประมาณ จํานวน ๒.๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประเทศมาเลเซียต้องจ่ายงบประมาณ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามสัดส่วนท่ีตกลงตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ส่วนงบประมาณสําหรับการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ จํานวน ๓.๓๓ 
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็น
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีการยกระดับความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายตลาดยางและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายในประเทศ และควรมีมาตรการในการกํากับและติดตามการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ อย่างใกล้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบการช่วยเหลือชาวไร่ท่ีมีสิทธ์ิให้ถูกต้อง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและติดตามผล
การดําเนินงาน กํากับการบริหารเงินกองทุนฯ ให้สามารถชําระหนี้เงินกู้ได้โดยเร็ว และประเมินสถานการณ์ราคาน้ําตาลทราย

ากําหนดนโยบายราคาอ้อยและน้ําตาลทรายในปีต่อไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน
มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การกําหนด

ารผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕) ท่ีมอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของไทย 

ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ

มาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
เก่ียวข้อง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) และหน่วยงาน 

ในส่วนของการกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ด้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวและส่งอ้อยเข้าหีบ เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์
ในการพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของชาวไร่อ้อย นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอน

าภายในเดือนตุลาคม ก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวและส่งอ้อยเข้าหีบ 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจัดตั้งคณะทํางานด้านวิชาการเพ่ือศึกษาพิจารณาเรื่องนี้ เพ่ือนําข้อมูลต้นทุนราคา

ในทุกข้ันตอนของการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ให้มีผู้แทน
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รับทราบการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด ตามมติท่ีประชุมรัฐมนตรีไตรภาคี
ท่ีเห็นชอบให้รัฐบาลท้ังสามประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามท่ีได้จดทะเบียนค้างจ่ายไว้แก่บริษัทร่วมทุน
ก่อน โดยในส่วนของประเทศไทยต้องจ่ายงบประมาณ จํานวน ๓.๓๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อลลาร์สหรัฐ และประเทศมาเลเซียต้องจ่ายงบประมาณ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามสัดส่วนท่ีตกลงตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

๓๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนุมัติให้
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็น

เทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีการยกระดับความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายตลาดยางและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายในประเทศ และควรมีมาตรการในการกํากับและติดตามการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของท้ัง ๓ 
ในตลาดโลกท้ังในด้านการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา การควบคุมการส่งออก และการเก็บสต๊อคยางพาราของแต่ละประเทศ รวมท้ัง
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุ
ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ พ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ
น้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. .... 
และร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
  ๑. ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.
  ๒. กําหนดนิยามของคําวา 
เสื่อมคุณภาพ” “โรงงานน้ําตาลทราย
 
  ๓. กําหนดวิธีการดําเนินการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพในขณะทําการผลิตและท่ีเสื่อมสภาพภายหลงั
การผลิต 
  ๔. กําหนดอัตราค่าสูญเสียในการปรับปรุงคุณภาพน้ําตาลทราย โดยให้ค่
คุณภาพตกเป็นภาระแก่โรงงานน้ําตาลทราย โดยน้ําตาลทรายดิบ อัตราค่าสูญเสียร้อยละ 
ร้อยละ ๔ และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ อัตราค่าสูญเสียร้อยละ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มนีาคม
เร่ือง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ
 จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
บุญทรงไพศาล) ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
   ๑.๑ ภาพรวม ในระหว่างวันท่ี 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเปิดให้บริการ รวมท้ังสิ้น 
SMEs แจ้งความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จํานวน 
ด้านแรงงาน ๖๕ เรื่อง ด้านต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต 
   ๑.๒ ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี 
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้พิจารณาปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ
และมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรา
กระทรวงการคลัง ๒ เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

๓ ประเทศ และเกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการสร้างเสถียรภาพราคายางพารา
ในตลาดโลกท้ังในด้านการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา การควบคุมการส่งออก และการเก็บสต๊อคยางพาราของแต่ละประเทศ รวมท้ัง
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ พ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ

. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้

ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ 
.ศ. ๒๕๔๔ 

กําหนดนิยามของคําวา “น้ําตาลทราย” “น้ําตาลทรายท่ีได้คุณภาพ” “น้ําตาลทราย
โรงงานน้ําตาลทราย” และ “การปรับปรุงคุณภาพ” 

กําหนดวิธีการดําเนินการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพในขณะทําการผลิตและท่ีเสื่อมสภาพภายหลงั

กําหนดอัตราค่าสูญเสียในการปรับปรุงคุณภาพน้ําตาลทราย โดยให้ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียในการปรับปรุง
คุณภาพตกเป็นภาระแก่โรงงานน้ําตาลทราย โดยน้ําตาลทรายดิบ อัตราค่าสูญเสียร้อยละ ๑ น้ําตาลทรายขาว อัตราค่าสูญเสีย

และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ อัตราค่าสูญเสียร้อยละ ๓ 

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
ภาพรวม ในระหว่างวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเปิดให้บริการ รวมท้ังสิ้น 
แจ้งความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จํานวน ๒๒๖ เรื่อง จําแนกเป็น ความต้องการด้านสินเช่ื

เรื่อง ด้านต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ๒๒ เรื่อง ด้านภาษี ๒๐ เรื่อง และด้านอ่ืน ๆ 
ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี ๑ (๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหา

และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในคราวประชุมครั้งท่ี 
ได้พิจารณาปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 

และมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรายกรณี ได้แก่ กระทรวงแรงงาน 
เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม ๑ เรื่อง สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑ เรื่อง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๓๕ 

ประเทศ และเกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการสร้างเสถียรภาพราคายางพารา
ในตลาดโลกท้ังในด้านการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา การควบคุมการส่งออก และการเก็บสต๊อคยางพาราของแต่ละประเทศ รวมท้ัง

นยางพาราฯ ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
ต่อไปได้ โดยร่างระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้

ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ 

น้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพ” “น้ําตาลทราย

กําหนดวิธีการดําเนินการในการจัดการน้ําตาลทรายท่ีไม่ได้คุณภาพในขณะทําการผลิตและท่ีเสื่อมสภาพภายหลงั

าใช้จ่ายและความสูญเสียในการปรับปรุง
น้ําตาลทรายขาว อัตราค่าสูญเสีย

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ

รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง 

ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและขอรับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเปิดให้บริการ รวมท้ังสิ้น ๑๗๔ ราย โดยมีผู้ประกอบการ 
เรื่อง จําแนกเป็น ความต้องการด้านสินเช่ือ ๙๘ เรื่อง 

เรื่อง และด้านอ่ืน ๆ ๒๑ เรื่อง 
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหา

ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี 
จํานวน ๒๗ ราย ๓๘ ความต้องการ 

ยกรณี ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ๑๑ เรื่อง 
เรื่อง สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๕ เรื่อง สํานักงาน

เรื่อง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

๑๗ เรื่อง และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ทราบทุก ๒ สัปดาห ์
   ๑.๓ ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี 
    ๑.๓.๑ มีผู้ประกอบการ
จํานวน ๑๔๗ ราย ๑๘๘ ความต้องการ จําแนกออกเป็น ความต้องการด้านสินเช่ือ 
และประสิทธิภาพการผลิต ๒๐ เรื่อง ด้านภาษี 
    ๑.๓.๒ คณะทํางานกลั่นกรองเรื่
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการท้ัง 
การนําเสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีจะประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๑๒ 
ท้ัง ๑๔๗ ราย ต่อไป 
  ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบูรณาการ
การดําเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ
One Stop Service รวมท้ังให้การสนับสนุนข้อมูลเก่ียวกับช่องท
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถจําหน่ายสินค้าได้มากข้ึนและลดต้นทุนการขนส่งด้วย หลังจากนั้นให้ส่งมอบภารกิจของคณะกรรมการฯ 
ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับผิดชอบดําเนินการต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มนีาคม
เร่ือง รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
SMEs) ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกร
  ๑. จํานวนและการจ้างงานใน
มีจํานวนท้ังสิ้น ๒,๖๕๒,๘๕๔ ราย จําแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ จํานวน 
และอ่ืน ๆ ๕๒ ราย โดยจํานวน SMEs คิดเป็นร้อยละ 
ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากท่ีสุด จํานวน 
ภาคการผลิต จํานวน ๔๗๒,๑๙๕ ราย ในส่วนของการจ้างงานในกิจการทุกขน
ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ จํานวน ๒,๑๑๑
ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนท้ังสิ้น ๕๕,๔๐๓ 
ท้ังสิ้น ๙,๕๕๙ ราย ลดลงจากปี ๒๕๕๓ 
  ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ของ GDP รวมท้ังประเทศ โดยมูลค่า
พบว่า วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มีบทบาทด้านมูลค่า
หดตัวลงร้อยละ ๑.๗ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ ๑.๕ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๒
  ๓. การค้าระหว่างประเทศของ
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 
ของมูลค่าการส่งออกรวมท้ังหมด ตลาดส่งออกท่ีสําคัญของ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

เรื่อง และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๑ เรื่อง พร้อมท้ังให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานผลการดําเนินการให้คณะอนุกรรมการฯ

ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี ๒ (๘ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๖
มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ความต้องการ จําแนกออกเป็น ความต้องการด้านสินเช่ือ ๗๖ เรื่อง ด้านแรงงาน 
เรื่อง ด้านภาษี ๑๖ เรื่อง และด้านอ่ืน ๆ ๑๘ เรื่อง 
คณะทํางานกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอขอรับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการท้ัง 
การนําเสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบูรณาการ
แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จในลักษณะ

รวมท้ังให้การสนับสนุนข้อมูลเก่ียวกับช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เพ่ือช่วยให้
สามารถจําหน่ายสินค้าได้มากข้ึนและลดต้นทุนการขนส่งด้วย หลังจากนั้นให้ส่งมอบภารกิจของคณะกรรมการฯ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับผิดชอบดําเนินการต่อไป 

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : 

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
จํานวนและการจ้างงานใน SMEs และการจัดตั้ง และการยกเลิกกิจการ ปี ๒๕๕๔ 

ราย จําแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ จํานวน ๖,๒๕๓ ราย SMEs จํานวนท้ังสิ้น 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘ ของวิสาหกิจท่ัวประเทศ จําแนกตามกลุ่มวิสาหกิจ พบว่า อยู่ในภาคการขายส่ง

ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากท่ีสุด จํานวน ๑,๑๗๖,๓๓๐ ราย รองลงมาอยู่ในภาคการบริการ จํานวน 
ราย ในส่วนของการจ้างงานในกิจการทุกขนาด มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๓
๑๑๑,๒๒๙ คน และการจ้างงานใน SMEs จํานวน ๑๐,๙๙๕,๙๗๗ 
๔๐๓ ราย เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๓ จํานวน ๔,๖๒๗ ราย ในส่วนการยกเลิกกิจการปี 
๒๕๕๓ จํานวน ๒,๑๙๓ ราย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs ปี ๒๕๕๔ มีมูลค่า ๓,๘๕๙,๕๘๗
รวมท้ังประเทศ โดยมูลค่า GDP ของ SMEs ขยายตัวร้อยละ ๐.๖ ต่อปีเมื่อพิจารณามูลค่า

มีบทบาทด้านมูลค่า GDP สูงกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) โดยอยู่ที่ 
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ ของ GDP รวม ส่วน GDP ของ ME มีมูลค่า ๑

๑๒.๑ ของ GDP รวม 
การค้าระหว่างประเทศของ SMEs ปี ๒๕๕๔ ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวมท้ังสิ้น 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ เป็นการส่งออกของ SMEs มูลค่า ๒,๐๖๘,๘๕๙.๐๙ 
ของมูลค่าการส่งออกรวมท้ังหมด ตลาดส่งออกท่ีสําคัญของ SMEs ไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

เรื่อง พร้อมท้ังให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานผลการดําเนินการให้คณะอนุกรรมการฯ 

๒๕๕๖) 
รช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เรื่อง ด้านแรงงาน ๕๘ เรื่อง ด้านต้นทุนการผลิต

องที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการท้ัง ๑๘๘ เรื่องแล้ว และอยู่ระหว่าง
การนําเสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับความเดือดร้อน

ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จในลักษณะ 

างการตลาดและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เพ่ือช่วยให้
สามารถจําหน่ายสินค้าได้มากข้ึนและลดต้นทุนการขนส่งด้วย หลังจากนั้นให้ส่งมอบภารกิจของคณะกรรมการฯ 

Small and Medium Enterprises : 

๒๕๕๔ วิสาหกิจท่ัวประเทศในปี ๒๕๕๔ 
จํานวนท้ังสิ้น ๒,๖๔๖,๕๔๙ ราย 

ของวิสาหกิจท่ัวประเทศ จําแนกตามกลุ่มวิสาหกิจ พบว่า อยู่ในภาคการขายส่ง 
ราย รองลงมาอยู่ในภาคการบริการ จํานวน ๙๙๗,๖๖๔ ราย 

๑๓,๑๐๗,๒๖๓ คน เป็นการจ้างงาน
๙๗๗ คน สําหรับกิจการท่ีจัดตั้งใหม่

ราย ในส่วนการยกเลิกกิจการปี ๒๕๕๔ มีจํานวน

๕๘๗.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ 
ต่อปีเมื่อพิจารณามูลค่า GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

โดยอยู่ที่ ๒,๕๘๓,๘๗๓.๔ ล้านบาท 
๑,๒๗๕,๗๑๔.๓ ล้านบาท หดตัวลง

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวมท้ังสิ้น ๖,๙๑๐,๒๙๗.๒ ล้านบาท 
๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙ 

ไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

การส่งออกร้อยละ ๑๑.๖  ๑๑.๔  ๑๐
๖,๙๗๔,๔๑๔.๓๒ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ของมูลค่าการนําเข้ารวมท้ังหมด ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญของ
การนําเข้าร้อยละ ๑๕.๔  ๑๔.๒  ๘.๓ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 
ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างพ
  ๑. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๒. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 
เลขท่ี มอก. ๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ
ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ (แก้ไขครั้งท่ี 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 
   ๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ
จากไตรมาสท่ี ๒ ของปี ๒๕๕๕ ท่ีขยายตัวร้อยละ 
โดยปัจจัยท่ีทําให้อัตราการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสท่ี 
ในประเทศโดยรวมยังขยายตัว ประกอบด้วย การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เป็นการขยายตัวจากการบริโภคสินค้า
คงทน โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ รวมท้ังหมวดสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ําประปา ไฟฟ้า น้ํามันเช้ือเพลิง ยารักษาโรค
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง การ
และบริการเกินดุลเทียบกับท่ีขาดดุลในไตรมาสท่ีแล้ว
   ๑.๒ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี 
ท่ีขยายตัวร้อยละ ๒.๘ และหดตัวเมื่อเที
ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ ในขณะท่ีการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัว
   ๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า เศ
จะขยายตัวร้อยละ ๕.๕ สําหรับการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 
สนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก
   ๑.๔ ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 
และไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กําลังการผลิต โดยอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

๔  ๑๐.๗ และ ๗.๗ ตามลําดับ ด้านการนําเข้า มีการนําเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 
นร้อยละ ๑๙.๔ เป็นการนําเข้าของ SMEs มูลค่า ๒,๑๕๙,๑๐๕.๔ 

ของมูลค่าการนําเข้ารวมท้ังหมด ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญของ SMEs ไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สวิตเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์ โดยมีสัดส่วน
๓ และ ๗.๗ ตามลําดับ 

นาคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 

ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐา
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๔๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 
แก้ไขครั้งท่ี ๑) ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๕ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๕๕ 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๕ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๕๕ ขยายตัวร้อยละ 

ท่ีขยายตัวร้อยละ ๔.๔ และชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี ๓ ของปี 
โดยปัจจัยท่ีทําให้อัตราการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสท่ี ๒ ของปี ๒๕๕๕ คือ การหดตัวของอุปสงค์ระหว่างประเทศ ขณะท่ีอุปสงค์

ประกอบด้วย การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เป็นการขยายตัวจากการบริโภคสินค้า
คงทน โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ รวมท้ังหมวดสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ําประปา ไฟฟ้า น้ํามันเช้ือเพลิง ยารักษาโรค
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวดีข้ึน ส่วนดุลการค้า
และบริการเกินดุลเทียบกับท่ีขาดดุลในไตรมาสท่ีแล้ว 

สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๕๕ หดตัวร้อยละ ๑.๑ หดตัวจากไตรมาสท่ี 
และหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๕๔ ท่ีขยายตัวร้อยละ ๓.๑ เป็นผลจากอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก

ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ ในขณะท่ีการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัว
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า เศ
สําหรับการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 

สนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก 
ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี ๔ ของปี ๒๕๕๕ พบว่า บางตัวมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมา

เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กําลังการผลิต โดยอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๓๗ 

ตามลําดับ ด้านการนําเข้า มีการนําเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 
๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ 

ไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สวิตเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์ โดยมีสัดส่วน

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ 

และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

๒๕๕๕ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) และ
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ชะลอตัวลง
ของปี ๒๕๕๔ ท่ีขยายตัวร้อยละ ๓.๗ 

คือ การหดตัวของอุปสงค์ระหว่างประเทศ ขณะท่ีอุปสงค์
ประกอบด้วย การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เป็นการขยายตัวจากการบริโภคสินค้า

คงทน โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ รวมท้ังหมวดสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ําประปา ไฟฟ้า น้ํามันเช้ือเพลิง ยารักษาโรค 
ลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวดีข้ึน ส่วนดุลการค้า

หดตัวจากไตรมาสท่ี ๒ ของปี ๒๕๕๕ 
เป็นผลจากอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก

ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ ในขณะท่ีการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัว 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๕ 

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ โดยมีปัจจัย

างตัวมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมา
เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กําลังการผลิต โดยอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ 
ส่วนมูลค่าการส่งออกในภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
   ๑.๕ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี 
การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมาแต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปี 
ทางธุรกิจปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมาและไตรมาสเดี
ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมาแต่เพ่ิมข้ึนไตรมาสเดียวกันของปี 
  ๒. สถานการณเ์ศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
   ๒.๑ อุตสาหกรรมยานยนต์ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีผู้ประกอบการผลิ
แผนการลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มีมูลค่าการลงทุน 
โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 
ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการเพ่ิมกําลังการผลิตเป็น 
   โดยรวมจะปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แล
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ร ับ
 ผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ
สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ภาพรวม ในระหว่างวันท่ี 
จากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเปิดให้บริการ รวมท้ังสิ้น 
โดยผู้ประกอบการ SEMs ระบุความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐท้ังสิ้น 
๑๓๗ เรื่อง ด้านแรงงาน ๘๕ เรื่อง ด้านภาษี 
  ๒. ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี 
   ๒.๑ มีผู้ประกอบการ
๑๔๗ ราย ๑๘๘ ความต้องการ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการด้านสินเช่ือ รองลงมาคือ ด้านแรงงาน และด้านต้นทุนการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต 
   ๒.๒ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในคราวประชุมครั้งท่ี 
ความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ
โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรายกรณี และรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ 
ทราบทุก ๒ สัปดาห ์
  ๓. ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

๒๕๕๔ ได้แก่ ยานยนต์ Hard Disk Drive ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เบียร์ 
ส่วนมูลค่าการส่งออกในภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๑๒ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) เมื่อเทียบกับปี 
ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

ปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี 
การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมาแต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคและความเช่ือมั่น
ทางธุรกิจปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมาและไตรมาสเดยีวกันของปี ๒๕๕๔ ส่วนดัชนีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมปรับตัว
ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมาแต่เพ่ิมข้ึนไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ 

สถานการณเ์ศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีผู้ประกอบการผลิ

แผนการลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มีมูลค่าการลงทุน ๑๗,๑๕๐ ล้านบาท กําลังการผลิต 
โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี ๒๕๕๘ ในขณะเดียวกัน โรงงานผลิตรถยนต์
ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการเพ่ิมกําลังการผลิตเป็น ๓๐๐,๐๐๐ คันต่อปี ภายในต้นปี 

โดยรวมจะปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะปรับเพ่ิมข้ึน
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ คร้ังท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ

ภาพรวม ในระหว่างวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและขอรับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเปิดให้บริการ รวมท้ังสิ้น ๒๓๐ ราย ปัญหาท่ีได้รับแจ้ง จํานวน 

ระบุความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐท้ังสิ้น ๓๓๕ เรื่อง จําแนกเป็น ความต้องการด้านสินเ
เรื่อง ด้านภาษี ๖๐ เรื่อง ด้านต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ๒๔ 

ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี ๒ (๘ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๖
มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่

ความต้องการ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการด้านสินเช่ือ รองลงมาคือ ด้านแรงงาน และด้านต้นทุนการผลิตและ

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

ความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ SMEs มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐที่กําลังดําเนินในปัจจุบันเป็นรายกรณี
โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรายกรณี และรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ 

ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบท่ี ๓ (๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖) 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เบียร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ โดยมีสินค้าส่งออกสําคัญ 

ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น 
ปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคและความเช่ือมั่น
ส่วนดัชนีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมปรับตัว

อุตสาหกรรมยานยนต์ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีผู้ประกอบการผลิตรถยนต์นั่งประกาศ 
ล้านบาท กําลังการผลิต ๑๒๐,๐๐๐ คันต่อป ี

ในขณะเดียวกัน โรงงานผลิตรถยนต ์ 
คันต่อปี ภายในต้นปี ๒๕๕๗ 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะปรับเพ่ิมข้ึน
ะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับ

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ร ับ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ 

แจ้งปัญหาและขอรับความช่วยเหลือ
ราย ปัญหาท่ีได้รับแจ้ง จํานวน ๖๒๑ เรื่อง 
เรื่อง จําแนกเป็น ความต้องการด้านสินเช่ือ 

๒๔ เรื่อง และด้านอ่ืน ๆ ๒๑ เรื่อง 
๒๕๕๖) 

แจ้งปัญหาและความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ จํานวน 
ความต้องการ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการด้านสินเช่ือ รองลงมาคือ ด้านแรงงาน และด้านต้นทุนการผลิตและ

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ได้พิจารณาผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐที่กําลังดําเนินในปัจจุบันเป็นรายกรณี 
โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรายกรณี และรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๓.๑ มีผู้ประกอบการ
ความต้องการด้านภาษี ความต้องการด้านสินเช่ือ และด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาพลังงานทดแทน
และการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
   ๓.๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
และขนาดย่อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องท่ีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในเบื้องต้น
ก่อนนําเสนอคณะทํางานกลั่นกรองฯ และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยคาดว่าจะจัดประชุม
ประมาณปลายสัปดาห์ท่ี ๔ ของเดือนมีนาคม 
  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (ACMECS) ประจําปี ๒๕๕๖
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบแผนการลงทุนและแนวทางดําเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี
Strategy : ACMECS) ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้ โดยประสานกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับสาระสําคัญของแผนการลงทุนฯ ใ
    ๑.๑.๑ การกําหนดชนิดและปริมาณ พืชเกษตรเป้าหมาย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ถ่ัวเหลือง 
ข้าวโพดหวาน ๒๒,๐๐๐ ตัน ลกูเดือย 
๔๐๐,๐๐๐ ตัน  
    ๑.๑.๒ การนําเข้าผลผลิตพืชเป้าหมาย ระยะเวลานําเข้า สําหรับพืชเป้าหมาย จํานวน 
ข้าวโพดหวาน งา ลูกเดือย ละหุ่ง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียวผิวมัน 
มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และระยะเวลานําเข้าผลผลิต สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันท่ี 
    ๑.๑.๓ เง่ือนไขการนําเข้า ให้ผลผลิตพืชท่ีนําเข้าประเทศไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ
ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม
หรือหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศท่ีส่งออก และต้องรายงานการนําเข้าผลผลิตภายใต้โครงการ
ACMECS Contract Farming รวมท้ังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด
    ๑.๑.๔ สิทธิพิเศษท่ีได้รับ กําหนดให้ผลผลิตพืชนําเข้าไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ 
ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา สปป
ร้อยละศูนย์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ด้านเกษตร และสาขาการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุน
   ๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป้าหมายปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา
กับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ จํานวน ๕๖ ราย 
ความต้องการด้านภาษี ความต้องการด้านสินเช่ือ และด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาพลังงานทดแทน
และการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส ์

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
และขนาดย่อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องท่ีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในเบื้องต้น

และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยคาดว่าจะจัดประชุม
ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

มีนาคม  
แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี

๒๕๕๖ 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้
เห็นชอบแผนการลงทุนและแนวทางดําเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี-แม่โขง-เจ้าพระยา (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้ โดยประสานกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับสาระสําคัญของแผนการลงทุนฯ ในยุทธศาสตร ์ACMECS ประกอบด้วย 
การกําหนดชนิดและปริมาณ พืชเกษตรเป้าหมาย ๑๐ ชนิด ปริมาณรวม 

ตัน ถ่ัวเหลือง ๑๐๐,๐๐๐ ตัน ถ่ัวลิสง ๖,๕๐๐ ตัน ถ่ัวเขียวผิวมัน 
กเดือย ๕๐,๐๐๐ ตัน ละหุ่ง ๒,๕๐๐ ตัน มันสําปะหลัง (มันเส้น) ๒๐๐

การนําเข้าผลผลิตพืชเป้าหมาย ระยะเวลานําเข้า สําหรับพืชเป้าหมาย จํานวน 
ข้าวโพดหวาน งา ลูกเดือย ละหุ่ง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียวผิวมัน มันสําปะหลัง (มันเส้น) และไม้ยูคาลิปตัส ผลผลิตตั้งแต่วันท่ี 

และระยะเวลานําเข้าผลผลิต สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
เง่ือนไขการนําเข้า ให้ผลผลิตพืชท่ีนําเข้าประเทศไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ

ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม Form D ATIGA ใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

นังสือรับรองดังกล่าวของประเทศท่ีส่งออก และต้องรายงานการนําเข้าผลผลิตภายใต้โครงการ
รวมท้ังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด
สิทธิพิเศษท่ีได้รับ กําหนดให้ผลผลิตพืชนําเข้าไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ 

ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนําเข้าในอัตรา
ร้อยละศูนย์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ (ถ้ามี) รวมท้ังได้รับความช่วยเหลือภายใต้ยุทธศาสตร์
ด้านเกษตร และสาขาการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป้าหมายปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา
กับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร ์ACMECS 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๓๙ 

 ๑๒๙ ความต้องการ จําแนกเป็น 
ความต้องการด้านภาษี ความต้องการด้านสินเช่ือ และด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาพลังงานทดแทน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องท่ีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในเบื้องต้น 

และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยคาดว่าจะจัดประชุม

ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 

เห็นชอบแผนการลงทุนและแนวทางดําเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
Mekong Economic Cooperation 

ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้ โดยประสานกับหน่วยงาน

ชนิด ปริมาณรวม ๑,๐๐๓,๒๐๐ ตัน ได้แก่ 
ตัน ถ่ัวเขียวผิวมัน ๑๒,๐๐๐ ตัน งา ๑๐,๒๐๐ ตัน 

๒๐๐,๐๐๐ ตน และไม้ยูคาลิปตัส 

การนําเข้าผลผลิตพืชเป้าหมาย ระยะเวลานําเข้า สําหรับพืชเป้าหมาย จํานวน ๙ ชนิด ได้แก่ 
และไม้ยูคาลิปตัส ผลผลิตตั้งแต่วันท่ี ๑ 

๑ มีนาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เง่ือนไขการนําเข้า ให้ผลผลิตพืชท่ีนําเข้าประเทศไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ ในยุทธศาสตร์ ACMECS 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

นังสือรับรองดังกล่าวของประเทศท่ีส่งออก และต้องรายงานการนําเข้าผลผลิตภายใต้โครงการ 
รวมท้ังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด 
สิทธิพิเศษท่ีได้รับ กําหนดให้ผลผลิตพืชนําเข้าไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ ในยุทธศาสตร์ ACMECS 

ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนําเข้าในอัตรา
รวมท้ังได้รับความช่วยเหลือภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS จากสาขาความร่วมมือ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป้าหมายปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

   ๑.๓ อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละ
ศูนย์บาท สําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี 
ยุทธศาสตร ์ACMECS โดยผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติให้เป็
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหารจัดการช่วงเวลาและปริมาณ
การนําเข้าสินค้าเกษตรตามโครงการแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 
ภายในประเทศของไทย และในกรณีสินค้าเกษตรท่ีจะนําเข้าชนิดใดมีคณะกรรมการเฉพาะท่ีมีอํานาจหน้าท่ีกํากับดูแลโดยตรงอยู่ด้วย
เช่น คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช เป็นต้น ให้นําเรื่องการนําเข้าสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ เสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาตามข้ันตอนก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
  ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการลงทุนฯ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรขยายระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นตั้งแต่ 
มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม เพ่ือให้เท่าเทียมกับระยะเวลาการนําเข้าของพืชเป้าหมายอีก 
ภายในประเทศและความสอดคล้องกับการจัดระบบการนําเข้าภายในประเทศ รวมท้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับเป้าหมายปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดําเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ให้ผู้นําเข้าข้าวโพดเลี้ยง
ท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
เร่ือง แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ตามมติท่ีประชุม
หารือเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันท่ี 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ แล
ดําเนินการ ดังนี ้
   ๑.๑ ให้เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยควรเป็นบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชา
และความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีเป้าหมายหลัก
ภายในกรอบงบประมาณต่อกลุ่มพ้ืนท่ีกลุ่มพ้ืนท่ีละ 
   ๑.๒ สาระสําคัญของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้นให้ประกอบด้วย
๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามขอบเขตและระดับของการเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีเป้าหมาย
รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี และ 
ท่ีจําเป็น และเป็นปัจจัยต่อความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โดยระบุให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุมถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การสํารวจความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี รวมท้ังการประมาณการ
อุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
   ๑.๓ กรอบการศึกษาด้านพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้น
กําหนดให้เป็นการศึกษาใน ๕ กลุ่มพ้ืนท่ีหลัก ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละ
ศูนย์บาท สําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี 

โดยผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด
ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหารจัดการช่วงเวลาและปริมาณ

การนําเข้าสินค้าเกษตรตามโครงการแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) 
ACMECS) ประจําปี ๒๕๕๖ ให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของสินค้าเกษตร

ภายในประเทศของไทย และในกรณีสินค้าเกษตรท่ีจะนําเข้าชนิดใดมีคณะกรรมการเฉพาะท่ีมีอํานาจหน้าท่ีกํากับดูแลโดยตรงอยู่ด้วย
ละน้ํามันพืช เป็นต้น ให้นําเรื่องการนําเข้าสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ เสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

พิจารณาตามข้ันตอนก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการลงทุนฯ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรขยายระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นตั้งแต่ 

เท่าเทียมกับระยะเวลาการนําเข้าของพืชเป้าหมายอีก ๙ ชนิด โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกร
ภายในประเทศและความสอดคล้องกับการจัดระบบการนําเข้าภายในประเทศ รวมท้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับเป้าหมายปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดําเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ให้ผู้นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

มีนาคม  
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ตามมติท่ีประชุม
หารือเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันท่ี ๒๙ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ให้เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยควรเป็นบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติเป็นผู้ทําการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพ
และความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีเป้าหมายหลัก
ภายในกรอบงบประมาณต่อกลุ่มพ้ืนท่ีกลุ่มพ้ืนท่ีละ ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ เดือน

ของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้นให้ประกอบด้วย
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตามขอบเขตและระดับของการเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีเป้าหมาย (๒) เครื่องมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (๓) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐ 
รวมท้ังสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี และ (๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
ท่ีจําเป็น และเป็นปัจจัยต่อความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โดยระบุให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุมถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การสํารวจความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี รวมท้ังการประมาณการ
อุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

กรอบการศึกษาด้านพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้น
กลุ่มพ้ืนท่ีหลัก ได้แก่ (๑) ภาคเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละ
ศูนย์บาท สําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี ๒๕๕๖ ภายใต้

นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด 
ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือบริหารจัดการช่วงเวลาและปริมาณ

Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของสินค้าเกษตร

ภายในประเทศของไทย และในกรณีสินค้าเกษตรท่ีจะนําเข้าชนิดใดมีคณะกรรมการเฉพาะท่ีมีอํานาจหน้าท่ีกํากับดูแลโดยตรงอยู่ด้วย 
ละน้ํามันพืช เป็นต้น ให้นําเรื่องการนําเข้าสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ เสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการลงทุนฯ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรขยายระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นตั้งแต่ ๑ 

ชนิด โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกร
ภายในประเทศและความสอดคล้องกับการจัดระบบการนําเข้าภายในประเทศ รวมท้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับเป้าหมายปฏิบัติงาน

สัตว์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข

เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ตามมติท่ีประชุม
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน

ะมอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ให้เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ติเป็นผู้ทําการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพ

และความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีเป้าหมายหลัก 
เดือน 

ของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้นให้ประกอบด้วย 
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เครื่องมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ท่ีจําเป็น และเป็นปัจจัยต่อความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โดยระบุให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุมถึงกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การสํารวจความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี รวมท้ังการประมาณการ

กรอบการศึกษาด้านพ้ืนท่ีในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้น
ภาคเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย (๓) ภาคตะวันออก 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

ประกอบด้วย พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดตาก และ (๕) ภาคใต้ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีช
  ๒. อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้
ภายในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษา ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามข้ันตอนตอ่ไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
   การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน
และด่านศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง ผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาท่ี 
 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 คณะรัฐมนตรีมมีติ ดังนี ้
  ๑. รับทราบผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาท่ี 
โดยบริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด 
จํานวน ๕๓ ล้านบาท (วงเงินเดิม ๓,๖๓๘ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
ของประชาชนผู้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและให้บริการของโครงการท่ีเหมาะสมและไม่เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐ
ในระยะยาว ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ ท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว 
 เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี 
ประธานกรรมการ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบให้ผ่อนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ประกอบด้วย พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดสระแก้ว (๔) ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอแม่สอด 
ภาคใต้ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดนราธิวาส

อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้

ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษา ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ

อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน

. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ 
๒๕๕๓ เพ่ือกําหนดให้สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสนามบินศุลกากร

ะให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาท่ี ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

รับทราบผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาท่ี ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด จํานวน ๓,๕๘๕ 

๖๓๘ ล้านบาท) ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ
ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร

เร่งพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและให้บริการของโครงการท่ีเหมาะสมและไม่เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐ
ในระยะยาว ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ ท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว 
เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง)  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๕ (ฝ่ายการเกษตร และการท่องเท่ียว

เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา

เห็นชอบให้ผ่อนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๑ 

ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอแม่สอด 
ายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดนราธิวาส 

อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว 

ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษา ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 

ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน  

มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ 
เพ่ือกําหนดให้สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสนามบินศุลกากร 

ะให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได ้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
๕๘๕ ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าวงเงินเดิม 

ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร

บางซื่อ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนผู้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและให้บริการของโครงการท่ีเหมาะสมและไม่เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐ 

การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ ท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ 

ฝ่ายการเกษตร และการท่องเท่ียว) 
นายชุมพล ศิลปอาชา) ในขณะนั้น เป็น

๒๕๕๒ และเห็นชอบการขอผ่อนผัน
๒๕๔๓ และวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

เรื่อง ป่าชายเลนในการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ ท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว 
เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เ
ท่ีจะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
  ๒. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Initial Environmental Examination : IEE) 
โดยเฉพาะแหล่งหญ้าทะเล รวมท้ังระบบนิเวศป่าชายเลนในพ้ืนท่ี
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตรา
 ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมน
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 
วางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการข
พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคมเสนอ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
โดยร่างกฎกระทรวงฯ มสีาระสําคัญ ดังนี้
  ๑. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ๒. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการยื่นคําขอวางหลักทรัพย์สําหรับการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเป็นค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นสําหรับประกันความเสียหายอัน
ต่อนายทะเบียน กรณีวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือท้ังสองอย่างรวมกันให้ยื่นต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง กรณีวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยใ
  ๓. กําหนดจํานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่า
สามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันท่ีหนึ่ง และคันละห้าร้อยบาทสําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วท้ังหมดไม่เกินสามแสนบ
ส่วนผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันท่ีหนึ่ง
และคันละสองร้อยบาทสําหรบัรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วท้ังหมดไม่เกินสองแสนบาท
  ๔. กําหนดให้ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยวางเป็น
หลักทรัพย์สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองสิ้นสุดอย่างน้อยในวันสิ้นอายุภา
ของปีถัดไป และจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเนื่องจากการขนส่ง
โดยรถของตนแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนเงินท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  ๕. กําหนดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รั
วางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือท้ังสองอย่างรวมกัน โดยผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจํานวนเงินท่ีผู้เสียหา
ส่วนผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท สําหรับผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย
ในทันที ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจํา
การใช้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และค่าปลงศพจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท ท้ังนี้ การวางหลักทรัพย์เป็นสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้เป็นไปตามความคุ้มครองท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

เรื่อง ป่าชายเลนในการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ ท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีจะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ

Initial Environmental Examination : IEE) อย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
โดยเฉพาะแหล่งหญ้าทะเล รวมท้ังระบบนิเวศป่าชายเลนในพ้ืนท่ี 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบและอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
วางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการข

ของกระทรวงคมนาคมเสนอ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
สาระสําคัญ ดังนี ้

กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการยื่นคําขอวางหลักทรัพย์สําหรับการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเป็นค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นสําหรับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด
ต่อนายทะเบียน กรณีวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือท้ังสองอย่างรวมกันให้ยื่นต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง กรณีวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยให้ยื่นต่อนายทะเบียนผู้รับดําเนินการทางทะเบียน

กําหนดจํานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่า
สามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันท่ีหนึ่ง และคันละห้าร้อยบาทสําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วท้ังหมดไม่เกินสามแสนบ
ส่วนผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันท่ีหนึ่ง

บรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วท้ังหมดไม่เกินสองแสนบาท 
กําหนดให้ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยวางเป็น

หลักทรัพย์สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองสิ้นสุดอย่างน้อยในวันสิ้นอายุภา
ของปีถัดไป และจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเนื่องจากการขนส่ง
โดยรถของตนแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนเงินท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กําหนดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาทในกรณี
วางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือท้ังสองอย่างรวมกัน โดยผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจํานวนเงินท่ีผู้เสียหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ส่วนผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท สําหรับผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย
ในทันที ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจํานวนเงินที่ผู้เสียหายได้แสดงหลักฐาน
การใช้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และค่าปลงศพจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท ท้ังนี้ การวางหลักทรัพย์เป็นสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้เป็นไปตามความคุ้มครองท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

เรื่อง ป่าชายเลนในการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ ท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ 
พ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีจะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ

อย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ.ศ. .... 

ตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ท่ีเห็นชอบและอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

วางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการยื่นคําขอวางหลักทรัพย์สําหรับการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเป็นค่าใช้จ่าย
เกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด

ต่อนายทะเบียน กรณีวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือท้ังสองอย่างรวมกันให้ยื่นต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต
ห้ยื่นต่อนายทะเบียนผู้รับดําเนินการทางทะเบียน 

กําหนดจํานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่า
สามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันท่ีหนึ่ง และคันละห้าร้อยบาทสําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วท้ังหมดไม่เกินสามแสนบาท 
ส่วนผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันท่ีหนึ่ง 

กําหนดให้ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยวางเป็น
หลักทรัพย์สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองสิ้นสุดอย่างน้อยในวันสิ้นอายุภาษีประจาํปี
ของปีถัดไป และจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเนื่องจากการขนส่ง
โดยรถของตนแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนเงินท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

บใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาทในกรณี
วางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือท้ังสองอย่างรวมกัน โดยผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

ยได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 
ส่วนผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท สําหรับผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย

นวนเงินที่ผู้เสียหายได้แสดงหลักฐาน
การใช้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และค่าปลงศพจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท ท้ังนี้ การวางหลักทรัพย์เป็นสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้เป็นไปตามความคุ้มครองท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง ผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 
 และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้
นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของ รฟม
   ๑.๑ ผลการดําเนินงานของ รฟม
ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้แก่
    ๑.๑.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
งานโยธา สัญญาท่ี ๑-๓ มีความก้าวหน้าร้อยละ 
รถไฟฟ้า ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรี และงานคัดเลือกผู้รับจ้างงาน
ระบบรางและงานระบบรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน
เข้าร่วมลงทุน 
    ๑.๑.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 
ร้อยละ ๒๓.๖๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 
ของรูปแบบการเดินรถ 
    ๑.๑.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต
รายละเอียดและเอกสารประกวดราคายังไม่แล้วเสร็จ เป็นผลมาจากกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีสํานักงานเขตบางเขน 
ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางและสถานีบริเวณดังกล่าว รวมท้ังต้องเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อีกครั้ง 
    ๑.๑.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง
ร้อยละ ๙๓.๔๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖
และอยู่ระหว่างการประกวดราคางานสัญญาท่ี 
    ๑.๑.๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย
ปรับปรุงแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ โดยมีประชาชนบางส่วนในเขตมีนบุรีคัดค้านแนวเส้นทางเดิมตามแผน
แม่บทของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
บริเวณมีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่าง รฟม. 
    ๑.๑.๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน
ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ
    ๑.๑.๗ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ
    ๑.๑.๘ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวด

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 

รับทราบผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (
นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดําเนินงานของ รฟม. ในปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้แก่ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ-่บางซื่อ ดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินแล้
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๑๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๑๔ งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรางและงานระบบ
เตาปูน ดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรี และงานคัดเลือกผู้รับจ้างงาน

านระบบรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน-บางซื่อ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานเปรียบเทียบแนวทางการคัดเลือกเอกชน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๖.๘๖ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓.๑๔ การก่อสร้างงานโยธา สัญญาท่ี 

ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๓๔ งานระบบรถไฟฟ้า อยู่ระหว่างการนําเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ยังไม่สามารถดําเ
รายละเอียดและเอกสารประกวดราคายังไม่แล้วเสร็จ เป็นผลมาจากกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีสํานักงานเขตบางเขน 
ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางและสถานีบริเวณดังกล่าว รวมท้ังต้องเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินมีความก้าวหน้า
๖.๕๕ การก่อสร้างงานโยธาสัญญาท่ี ๑ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑

และอยู่ระหว่างการประกวดราคางานสัญญาท่ี ๒ (งานระบบราง) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ดําเนินการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม

ปรับปรุงแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ โดยมีประชาชนบางส่วนในเขตมีนบุรีคัดค้านแนวเส้นทางเดิมตามแผน
แม่บทของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยเสนอให้ รฟม. ปรับแนวเส้นทางและตําแหน่งศูนย์ซ่อมบํารุง

. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อด-ีข้อเสียของการปรับแบบแนวเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม

ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้
แล้วเสร็จ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา

ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๓ 

๒๕๕๕ นโยบายของคณะกรรมการ

(รฟม.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ในอนาคต ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บางซื่อ ดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินแล้วเสร็จ การก่อสร้าง
งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรางและงานระบบ

เตาปูน ดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรี และงานคัดเลือกผู้รับจ้างงาน
บางซื่อ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานเปรียบเทียบแนวทางการคัดเลือกเอกชน

บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ดําเนินการจัด
การก่อสร้างงานโยธา สัญญาท่ี ๑-๕ มีความก้าวหน้า

งานระบบรถไฟฟ้า อยู่ระหว่างการนําเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย

สะพานใหม่ ยังไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากแบบ
รายละเอียดและเอกสารประกวดราคายังไม่แล้วเสร็จ เป็นผลมาจากกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีสํานักงานเขตบางเขน 
ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางและสถานีบริเวณดังกล่าว รวมท้ังต้องเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สมุทรปราการ ดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินมีความก้าวหน้า
๑.๗๓ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๐๘ 

มีนบุรี ดําเนินการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 
ปรับปรุงแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ โดยมีประชาชนบางส่วนในเขตมีนบุรีคัดค้านแนวเส้นทางเดิมตามแผน

ปรับแนวเส้นทางและตําแหน่งศูนย์ซ่อมบํารุง
ข้อเสียของการปรับแบบแนวเส้นทาง 

มีนบุรี อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 
ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ

ราษฎร์บูรณะ ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา
และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

สําโรง ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา
ราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ
ของราคาก่อนทําสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 
   ๑.๒ นโยบายของคณะกรรมการ รฟม
ตามท่ีได้รับมอบหมายและเปิดบริการได้ตามแผน การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและนําข้อคิดเห็นของประชาชน
มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม
รวมถึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององค์กร การบริหารสินทรัพย์ 
ดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิ
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารในเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดําเนิ
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอด
ความรูแ้ละเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและท่ีปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจท้ังในรูปตั
และไม่ใช่ตัวเงินเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงาน
   ๑.๓ โครงการและแผนงานของ รฟม
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาทรัพ
จํานวน ๒๔ โครงการ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนดเป้าหมายของโครงการและแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจนในแต่ละนโยบาย การกําหนด
ตัวช้ีวัดเพ่ือใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินเยน
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนส่วนต่อขยายแ
เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจหน้าท่ีของ รฟม
กับการกําหนดโครงสร้างอัตราบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรในการกํากับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้
โดยมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ท้ังในด้านบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชนผู้รับสัมปทานในการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการลงทุนระบบไฟฟ้า
และอาณัติสัญญาณของบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรของ รฟม
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง รายงานผลการจัดนิทรรศการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบรายงานผลการจัดนิทรรศการ
เพ่ือประชาชน ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ มีนาคม 
โดยให้ขยายเวลาการจัดนิทรรศการดังกล่าวออกไปจนถึงวันเสาร์ท่ี 
   ๑.๑ เนื้อหาสาระของนิทรรศการ สื่อสารให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรับทราบถึงแผนการลงทุนด้านการคมนาคม
ขนส่งของประเทศภายใต้หัวข้อ ลงทุนทําไม
ท่ีนําเสนอเนื้อหาโครงการต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ํา การขนส่งทางอากาศ และระบบราง ตลอดจนการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนท่ีสําคัญ ๆ เป็นต้น

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม
 

นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. ได้แก่ การเร่งรัดดําเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่
ตามท่ีได้รับมอบหมายและเปิดบริการได้ตามแผน การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและนําข้อคิดเห็นของประชาชน

รดําเนินงานขององค์กร การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม
รวมถึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององค์กร การบริหารสินทรัพย์ 
ดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ การบริหารจัดการทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารในเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดําเนินงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร 
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอด

และเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและท่ีปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจท้ังในรูปตั
และไม่ใช่ตัวเงินเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงาน 

โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต มีโครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในปี พ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาทรัพ

ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนดเป้าหมายของโครงการและแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจนในแต่ละนโยบาย การกําหนด

ลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินเยน
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนส่วนต่อขยายและสายใหม่ของ รฟม. การประสานสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจหน้าท่ีของ รฟม
กับการกําหนดโครงสร้างอัตราบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรในการกํากับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้
โดยมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ท้ังในด้านบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชนผู้รับสัมปทานในการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการลงทุนระบบไฟฟ้า

คลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรของ รฟม. อย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาดําเนินการ

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการจัดนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวไกล เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน 

รับทราบรายงานผลการจัดนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เช่ือมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยให้ขยายเวลาการจัดนิทรรศการดังกล่าวออกไปจนถึงวันเสาร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี้
เนื้อหาสาระของนิทรรศการ สื่อสารให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรับทราบถึงแผนการลงทุนด้านการคมนาคม

ขนส่งของประเทศภายใต้หัวข้อ ลงทุนทําไม? ลงทุนอย่างไร? ลงทุนแล้วได้อะไร? โดยจัดแสดงท้ังในรูปของมัลติวิช่ัน บอร์ดนิทรรศการ
ท่ีนําเสนอเนื้อหาโครงการต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ํา การขนส่งทางอากาศ และระบบราง ตลอดจนการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนท่ีสําคัญ ๆ เป็นต้น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม

ได้แก่ การเร่งรัดดําเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายและเปิดบริการได้ตามแผน การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและนําข้อคิดเห็นของประชาชน

รดําเนินงานขององค์กร การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององค์กร การบริหารสินทรัพย์ 

มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ การบริหารจัดการทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารในเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ 

นงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร 
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอด

และเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและท่ีปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจท้ังในรูปตัวเงิน

ในอนาคต มีโครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านการพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนดเป้าหมายของโครงการและแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจนในแต่ละนโยบาย การกําหนด

ลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินเยน
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การเร่งจัดทําแผนธุรกิจ

การประสานสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจหน้าท่ีของ รฟม. การให้ความสําคัญ
กับการกําหนดโครงสร้างอัตราบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรในการกํากับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
โดยมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ท้ังในด้านบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชนผู้รับสัมปทานในการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการลงทุนระบบไฟฟ้า

อย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาดําเนินการ

ก้าวไกล เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน เพ่ือประชาชน  

ก้าวใหม่ เช่ือมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน 
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 

สรุปได้ ดังนี ้
เนื้อหาสาระของนิทรรศการ สื่อสารให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรับทราบถึงแผนการลงทุนด้านการคมนาคม

จัดแสดงท้ังในรูปของมัลติวิช่ัน บอร์ดนิทรรศการ 
ท่ีนําเสนอเนื้อหาโครงการต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ํา การขนส่งทางอากาศ และระบบราง ตลอดจนการก่อสร้าง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๒ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ 
หัวข้อ “การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ราคาท่ีดิน และการบริหารท่ีราชพัสดุสําหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ จัดโดยกระทรวงก
รวมท้ังการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในรูปแบบของความบันเทิง ซึ่งเป็นเนื้อหาเก่ียวกับการลงทุนของประเทศท่ีสื่อสารให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจง่าย ให้ความรู้ และสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมนิทรรศการได้เป็นอย่างดี จัดโดยกระทรวงคมนาคม
   ๑.๓ จํานวนและประเภทผู้เข้าชมนิทรรศการและการสัมมนา มีผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ํากว่า 
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ นักเ
และจากการประเมินผลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงการมีส่วนร่วม โดยให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
เช่น การดําเนินงานของรัฐบาลในลักษณะนี้ควรดําเนินการมานานแล้ว เพ่ือให้ทันกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การดําเนินการควรดําเนินการเป็นข้ันตอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้ติดตาม ตรวจสอบได้โดยง่าย และให้คํานึงถึงความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน โดยมีข้อห่วงใยว่ารัฐบาลมุ่งแต่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแต่อย่าละเลยการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้วย เป็นต้น
  ๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับการลงทุนตามแผนลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ เข้าชมนิทรรศการ
ดังกล่าวเพ่ือให้มีความเข้าใจและได้รับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีครบถ้วนถูกต้องตรงกัน
  ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
บุคลากรของจังหวัดและของส่วนราชการส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย เพ่ือจะได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้
ได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประโย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง การขออนุมัติเง่ือนไขพิเศษ 
 ขอรับการคํ้าประกันเงินกู้จาก 
 แอร์บัส A380-800 จํานวน 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบเง่ือนไขพิเศษ 
การขอรับการค้ําประกันเงินกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs) 
A380-800 (ลําท่ี ๔) จํานวน ๑ ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด 
รับรองให้แก่ ECAs ได้แก่ 
    ๑.๑.๑ รับทราบการใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน 
เท่าท่ีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอ่ืนภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัท 
หรือกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาลยังคงกํากับควบคุมบริษัท การบินไทยฯ อยู่ หากบริษัท การบินไทยฯ จําเป็นต้องส่งมอบ
เครื่องบินคืนตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าซื้อ กระทรวงการคลังพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการถอนทะเบียน ก
เครื่องบิน และการนําเครื่องบินออกนอกประเทศตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้
    ๑.๑.๒ การกู้เงินในรูปแบบ
(Withholding Tax) และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    ๑.๑.๓ ในอนาคตถ้าหากบริษัท การบินไทยฯ จะทํา
เป็นผู้ค้ําประกัน กระทรวงการคลังจะต้องให้คํามั่นว่าจะให้การค้ําประกันสําหรับการกู้เงินของบริษัท การบินไทยฯ ในครั้งนี้ด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การลงทุนเพ่ืออนาคตประเทศ
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ราคาท่ีดิน และการบริหารท่ีราชพัสดุสําหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ จัดโดยกระทรวงก
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒ ล้านล้าน...ประเทศชาติและประชาชนได้อะไร

ในรูปแบบของความบันเทิง ซึ่งเป็นเนื้อหาเก่ียวกับการลงทุนของประเทศท่ีสื่อสารให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจง่าย ให้ความรู้ และสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมนิทรรศการได้เป็นอย่างดี จัดโดยกระทรวงคมนาคม 

จํานวนและประเภทผู้เข้าชมนิทรรศการและการสัมมนา มีผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ํากว่า 
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัว
และจากการประเมินผลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงการมีส่วนร่วม โดยให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
เช่น การดําเนินงานของรัฐบาลในลักษณะนี้ควรดําเนินการมานานแล้ว เพ่ือให้ทันกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ดําเนินการควรดําเนินการเป็นข้ันตอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้ติดตาม ตรวจสอบได้โดยง่าย และให้คํานึงถึงความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน โดยมีข้อห่วงใยว่ารัฐบาลมุ่งแต่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแต่อย่าละเลยการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้วย เป็นต้น

ให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับการลงทุนตามแผนลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ เข้าชมนิทรรศการ
ดังกล่าวเพ่ือให้มีความเข้าใจและได้รับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีครบถ้วนถูกต้องตรงกัน 

ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เชิญชวนภาคเอกชนเพ่ิมเติม และกระทรวงมหาดไทยเชิญชวน
บุคลากรของจังหวัดและของส่วนราชการส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย เพ่ือจะได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้
ได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประโยชน์และสามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

มีนาคม ๒๕๕๖  
การขออนุมัติเง่ือนไขพิเศษ (Special Conditions) เพ่ือออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) 
ขอรับการคํ้าประกันเงินกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพ่ือชําระค่าเคร่ืองบิน

จํานวน ๑ ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบเง่ือนไขพิเศษ (Special Conditions) เพ่ือออกหนังสือรับรอง (

European Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพ่ือชําระค่าซื้อเครื่องบินแอร์บัส
ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยเง่ือนไขพิเศษท่ีกระทรวงการคลังจะออกหนังสือ

รับทราบการใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน (Security) สําหรับธุรกรรมในครั้งนี้ โดยตราบ
เท่าท่ีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอ่ืนภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัท การบินไทยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
หรือกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาลยังคงกํากับควบคุมบริษัท การบินไทยฯ อยู่ หากบริษัท การบินไทยฯ จําเป็นต้องส่งมอบ
เครื่องบินคืนตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าซื้อ กระทรวงการคลังพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการถอนทะเบียน ก
เครื่องบิน และการนําเครื่องบินออกนอกประเทศตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

การกู้เงินในรูปแบบ Asset Based Financing ในครั้งนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
และภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 

ในอนาคตถ้าหากบริษัท การบินไทยฯ จะทํา Asset Based Financing 
เป็นผู้ค้ําประกัน กระทรวงการคลังจะต้องให้คํามั่นว่าจะให้การค้ําประกันสําหรับการกู้เงินของบริษัท การบินไทยฯ ในครั้งนี้ด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๕ 

ร์การลงทุนเพ่ืออนาคตประเทศ” และการบรรยาย
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” การเสวนาเรื่อง การประเมิน

ราคาท่ีดิน และการบริหารท่ีราชพัสดุสําหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ จัดโดยกระทรวงการคลัง 
ประเทศชาติและประชาชนได้อะไร?” และการจัดกิจกรรมเวทีกลาง

ในรูปแบบของความบันเทิง ซึ่งเป็นเนื้อหาเก่ียวกับการลงทุนของประเทศท่ีสื่อสารให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจง่าย ให้ความรู้ และสามารถ

จํานวนและประเภทผู้เข้าชมนิทรรศการและการสัมมนา มีผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ คนทุกวัน 
รียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

และจากการประเมินผลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงการมีส่วนร่วม โดยให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน ์
เช่น การดําเนินงานของรัฐบาลในลักษณะนี้ควรดําเนินการมานานแล้ว เพ่ือให้ทันกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ดําเนินการควรดําเนินการเป็นข้ันตอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้ติดตาม ตรวจสอบได้โดยง่าย และให้คํานึงถึงความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน โดยมีข้อห่วงใยว่ารัฐบาลมุ่งแต่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแต่อย่าละเลยการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้วย เป็นต้น 

ท่ีเก่ียวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับการลงทุนตามแผนลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ เข้าชมนิทรรศการ

เชิญชวนภาคเอกชนเพ่ิมเติม และกระทรวงมหาดไทยเชิญชวน
บุคลากรของจังหวัดและของส่วนราชการส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย เพ่ือจะได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้

ชน์และสามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

Letter of Assurance) สําหรับการ
ในการจัดหาเงินกู้เพ่ือชําระค่าเคร่ืองบิน

(Letter of Assurance) สําหรับ
ในการจัดหาเงินกู้เพ่ือชําระค่าซื้อเครื่องบินแอร์บัส 

ดยเง่ือนไขพิเศษท่ีกระทรวงการคลังจะออกหนังสือ

สําหรับธุรกรรมในครั้งนี้ โดยตราบ
การบินไทยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

หรือกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาลยังคงกํากับควบคุมบริษัท การบินไทยฯ อยู่ หากบริษัท การบินไทยฯ จําเป็นต้องส่งมอบ
เครื่องบินคืนตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าซื้อ กระทรวงการคลังพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการถอนทะเบียน การส่งมอบ

ในครั้งนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

sset Based Financing โดยมีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ําประกัน กระทรวงการคลังจะต้องให้คํามั่นว่าจะให้การค้ําประกันสําหรับการกู้เงินของบริษัท การบินไทยฯ ในครั้งนี้ด้วย 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

   ๑.๒ ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมออกหนังสือรับรอง 
Export Credit Agencies (ECAs) และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําความเห็นทางกฎหมายสําหรับการกู้เงินในครั้งนี้
  ๒. อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทสําหรับสัญญาจัดหา
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระ
 ของประเทศ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบให้ถอนความเห็นของกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ
ให้ครอบคลุมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบนานาชาติ 
คมนาคมเสนอ 
  ๒. เห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๒.๑ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน
และให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
   ๒.๒ รับทราบเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจก
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ
การขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งท่ีมีต้นทุนต่ํากว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดิ
และขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคท่ัวประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนสง่
เพ่ือยกระดับความคล่องตัว และส่งให้รัฐสภาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
   ๒.๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปร
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ
โดยเริ่มจัดสรรภายในปีท่ี ๑๑ นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ พร้อมท้ังกําหนดวงเงินข้ันต่ําในการชําระหนี้แบบข้ัน
    ๒.๓.๑ ปีท่ี ๑๑
    ๒.๓.๒ ปีท่ี ๒๑
    ๒.๓.๓ ปีท่ี ๓๑
    ๒.๓.๔ ปีท่ี ๔๑
    หากในปีงบประมาณใดมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้เกินกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ 
ให้สามารถนํางบประมาณรายจ่ายมาถัวเฉลี่ยในปีอ่ืนของแต่ละช่วงเวลาได้ โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการถัวเฉลี่ยแล้ว
จะต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ของแต่ละช่วงเวลา และสํานักงบประมาณอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้ก่อนปีท่ี ๑๑ ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
  ๓. รับทราบแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ
   ๓.๑ การเตรียมความพร้อมโครงการ สําหรับโครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) 
และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําความเห็นทางกฎหมายสําหรับการกู้เงินในครั้งนี้

อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทสําหรับสัญญาจัดหา

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

เห็นชอบให้ถอนความเห็นของกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.
ให้ครอบคลุมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบนานาชาติ (International Competitive Bidding) 

รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจ

ะทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน
และให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

รับทราบเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งท่ีมีต้นทุนต่ํากว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดิ
และขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคท่ัวประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนสง่
เพ่ือยกระดับความคล่องตัว และส่งให้รัฐสภาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ

นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ พร้อมท้ังกําหนดวงเงินข้ันต่ําในการชําระหนี้แบบข้ัน
๑๑-๒๐ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อป ี
๒๑-๓๐ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อป ี
๓๑-๔๐ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อป ี
๔๑-๕๐ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อป ี

หากในปีงบประมาณใดมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้เกินกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ 
ให้สามารถนํางบประมาณรายจ่ายมาถัวเฉลี่ยในปีอ่ืนของแต่ละช่วงเวลาได้ โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการถัวเฉลี่ยแล้ว
จะต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ของแต่ละช่วงเวลา และสํานักงบประมาณอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รับทราบแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมโครงการ สําหรับโครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
Detailed Design) การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

Letter of Assurance) ให้แก่ European 
และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําความเห็นทางกฎหมายสําหรับการกู้เงินในครั้งนี ้

อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทสําหรับสัญญาจัดหาเงินกู้ด้วย 

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

เห็นชอบให้ถอนความเห็นของกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
.ศ. ....ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง

International Competitive Bidding) ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจ

ะทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ๒ ล้านล้านบาท 
และให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 

ระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนา
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งท่ีมีต้นทุนต่ํากว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดนิทาง
และขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคท่ัวประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนสง่
เพ่ือยกระดับความคล่องตัว และส่งให้รัฐสภาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป 

ะจําปีเพื่อชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....  ให้เสร็จภายใน ๕๐ ปี 

นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ พร้อมท้ังกําหนดวงเงินข้ันต่ําในการชําระหนี้แบบข้ันบันได 

หากในปีงบประมาณใดมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้เกินกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ 
ให้สามารถนํางบประมาณรายจ่ายมาถัวเฉลี่ยในปีอ่ืนของแต่ละช่วงเวลาได้ โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการถัวเฉลี่ยแล้ว
จะต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ของแต่ละช่วงเวลา และสํานักงบประมาณอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

รับทราบแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนา

การเตรียมความพร้อมโครงการ สําหรับโครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) 

หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

(EHIA) โดยเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้สําหรับการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
โครงการ 
   ๓.๒ การอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ สําหรับโครงการท่ีได้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
   ๓.๓ การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกู้ 
อนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เบิกจ่ายเงินกู้ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด
   ๓.๔ การติดตามป
และการเบิกจ่ายเงินกู้ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
Logistics : PITL) โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานผลการติดตามและการประเมินผลโครงการและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์
ท่ีกําหนด รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงานในภาพรวมต่อกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด โดยกระทรวงการคลังมีหน้าท่ี
ในแต่ละแผนงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผลการดําเนินโครงการและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบภายใน 
  ๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางท้ังในด้าน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการให้บริการ รวมท้ั
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก่อนท่ีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางจะแล้วเสร็จ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และความเห็นของสํานักงบปร
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 
วงเงินข้ันต่ําในการชําระหนี้แบบข้ันบันไดท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละปีงบประมาณนั้น จะทําให้การจัดสรรงบประมาณขาดความยืดหยุ่น
และความคล่องตัวโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
ความเห็นของสํานักงบประมาณอีกครั้ง และกําหนดเป็นสาระสําคัญในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวว่า การจดัสรรงบประมาณเพ่ือชําระหนีเ้งินกู้
สมควรจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงกร
เพ่ือให้มีกรอบวงเงินและสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายท่ีเพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจ
ของรัฐอย่างเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
 ของประเทศ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ
“๒.๓ รับทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ให้จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดสัดส่วน
ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 
สาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจข

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

โดยเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้สําหรับการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมของ

การอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ สําหรับโครงการท่ีได้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลังเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกู้ ให้สํานักงบประมาณและสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เบิกจ่ายเงินกู้ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด 

การติดตามประเมินผลและการรายงานผล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
และการเบิกจ่ายเงินกู้ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (Public Investment for Transport &

โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานผลการติดตามและการประเมินผลโครงการและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์
ท่ีกําหนด รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงานในภาพรวมต่อกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด โดยกระทรวงการคลังมีหน้าท่ีจัดทํารายงานการกู้เงิน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินกู้
ในแต่ละแผนงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผลการดําเนินโครงการและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบ

ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางท้ังในด้าน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการให้บริการ รวมท้ังแนวทางสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐท่ีเหมาะสมและผลักดัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก่อนท่ีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางจะแล้วเสร็จ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และความเห็นของสํานักงบปร
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 
วงเงินข้ันต่ําในการชําระหนี้แบบข้ันบันไดท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละปีงบประมาณนั้น จะทําให้การจัดสรรงบประมาณขาดความยืดหยุ่น

ล่องตัวโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
ความเห็นของสํานักงบประมาณอีกครั้ง และกําหนดเป็นสาระสําคัญในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวว่า การจดัสรรงบประมาณเพ่ือชําระหนีเ้งินกู้
สมควรจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 
เพ่ือให้มีกรอบวงเงินและสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายท่ีเพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจ
ของรัฐอย่างเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....) 

รับทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ให้จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดสัดส่วน
ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ ๑๕ เพ่ือให้มีกรอบวงเงินและสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายท่ีเพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของรัฐอย่างเหมาะสม”  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๗ 

โดยเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้สําหรับการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมของ

การอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ สําหรับโครงการท่ีได้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ โดย

มแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลังเสนอความเห็น

ให้สํานักงบประมาณและสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ระเมินผลและการรายงานผล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
Public Investment for Transport & 

โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานผลการติดตามและการประเมินผลโครงการและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ท่ีกําหนด รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงานในภาพรวมต่อกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทํารายงานการกู้เงิน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินกู้
ในแต่ละแผนงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผลการดําเนินโครงการและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์

วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางท้ังในด้าน
งแนวทางสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐท่ีเหมาะสมและผลักดัน

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก่อนท่ีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางจะแล้วเสร็จ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ ปี พร้อมกําหนด
วงเงินข้ันต่ําในการชําระหนี้แบบข้ันบันไดท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละปีงบประมาณนั้น จะทําให้การจัดสรรงบประมาณขาดความยืดหยุ่น

ล่องตัวโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
ความเห็นของสํานักงบประมาณอีกครั้ง และกําหนดเป็นสาระสําคัญในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวว่า การจดัสรรงบประมาณเพ่ือชําระหนีเ้งินกู้ 

อบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
เพ่ือให้มีกรอบวงเงินและสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายท่ีเพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจ

ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

๒๕๕๖ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
. ....) ในส่วนของข้อ ๒.๓ เป็น ดังนี ้

รับทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ให้จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดสัดส่วน

เพ่ือให้มีกรอบวงเงินและสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายท่ีเพียงพอในการจัดทําบริการ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

๓.๕ นโยบายพลังงาน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
 (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่าย
  ๑. เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
เป็น จํานวน ๙๐,๙๘๒.๔๑ ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนของ กฟภ
พลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ในกรอบวงเงิน 
  ๒. ให้ กฟภ. รับข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการปรั
การศึกษาความเหมาะสม จํานวน ๒ โครงการ
ด้วยพลังงานทดแทนบนอาคารสํานักงาน และแผนงานติดตั้งโคมไฟถนน รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและลงทุนด้านพลัง
หมุนเวียน ๕ ปี ของบริษัท พีอีเอฯ ซึ่งมีแผนท่ีจะลงทุนในช่วงปี พ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ประเทศบนเส้นทางสีเขียว (Green Growth) 
ของไทยในระยะยาว การจัดหาแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาทางเลือกในการลงทุนอ่ืนนอกเหนือจากการกู้เงิ
ปกติ เช่น การระดมเงินทุนจากภาคเอกชน และการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือลดสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท พีอีเอฯ ในเรื่องการร่วมทุน โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้กํากับดูแลตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานร่วมทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงครึ่งระยะเวลาดําเนินการตามแผนพั
การลงทุนในช่วงเวลานั้น ๆ การให้ความสําคัญในการติดตามประเมินผลการลงทุนโครงการต่าง ๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหา
ท่ีเป็นอุปสรรคในการดําเนินโครงการในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งทําให้การดําเนินโครงการมีความ
เพ่ือให้สามารถวางแผนและดําเนินการลงทุนตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในระยะต่อไปได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(ครั้งท่ี ๑๔๔) เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ 
  ๑. เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ 
ท่ี ๑๘.๑๓ บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี ๒๔.๘๒ บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี พ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นโยบายพลังงาน 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้

เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จากเงินลงทุนเดิม จํานวน 
ประกอบด้วย การลงทุนของ กฟภ. จํานวน ๘๙,๖๒๒.๙๑ ล้านบาท และการลงทุนด้านการพัฒนา

พลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ในกรอบวงเงิน ๑,๓๕๙.๕๐ ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ
รับข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการปรับเลื่อนโครงการ/

โครงการ/แผนงาน ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งจ่ายไฟ และแผนงานการจ่ายไฟ
ด้วยพลังงานทดแทนบนอาคารสํานักงาน และแผนงานติดตั้งโคมไฟถนน รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและลงทุนด้านพลัง

ปี ของบริษัท พีอีเอฯ ซึ่งมีแผนท่ีจะลงทุนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไปรวมในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และพิจารณาวางแผนการลงทุนให้มีความสอดคล้อง

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ท่ีให้ความสําคัญกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการพัฒนา
Green Growth) และการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยในระยะยาว การจัดหาแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาทางเลือกในการลงทุนอ่ืนนอกเหนือจากการกู้เงิ
เช่น การระดมเงินทุนจากภาคเอกชน และการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือลดสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท พีอีเอฯ ในเรื่องการร่วมทุน โดยให้กระทรวงการคลัง
กํากับดูแลตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานร่วมทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงครึ่งระยะเวลาดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ (Midterm Review) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและทันกับสถานการณ์

ๆ การให้ความสําคัญในการติดตามประเมินผลการลงทุนโครงการต่าง ๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหา
ท่ีเป็นอุปสรรคในการดําเนินโครงการในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งทําให้การดําเนินโครงการมีความล่าช้า โดยเฉพาะโครงการท่ีมีวงเงินลงทุนสูง
เพ่ือให้สามารถวางแผนและดําเนินการลงทุนตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในระยะต่อไปได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ไปพิจารณา

มีนาคม ๒๕๕๖  
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ (คร้ังท่ี ๑๔๔) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรอืน ให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ

บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานพิจารณา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
จากเงินลงทุนเดิม จํานวน ๖๗,๑๒๐.๐๐ ล้านบาท 

ล้านบาท และการลงทุนด้านการพัฒนา
ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 

/แผนงานของ กฟภ. ท่ีอยู่ระหว่าง
แผนงาน ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งจ่ายไฟ และแผนงานการจ่ายไฟ

ด้วยพลังงานทดแทนบนอาคารสํานักงาน และแผนงานติดตั้งโคมไฟถนน รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและลงทุนด้านพลังงาน
ไปรวมในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วง

และพิจารณาวางแผนการลงทุนให้มีความสอดคล้อง
ท่ีให้ความสําคัญกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการพัฒนา

และการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยในระยะยาว การจัดหาแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาทางเลือกในการลงทุนอ่ืนนอกเหนือจากการกู้เงินเพ่ือการลงทุนตามข้ันตอน

เช่น การระดมเงินทุนจากภาคเอกชน และการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) เป็นต้น 
เพ่ือลดสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท พีอีเอฯ ในเรื่องการร่วมทุน โดยให้กระทรวงการคลัง

ร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานร่วมทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า

เพ่ือให้มีความสอดคล้องและทันกับสถานการณ์
ๆ การให้ความสําคัญในการติดตามประเมินผลการลงทุนโครงการต่าง ๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหา 

ล่าช้า โดยเฉพาะโครงการท่ีมีวงเงินลงทุนสูง 
เพ่ือให้สามารถวางแผนและดําเนินการลงทุนตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในระยะต่อไปได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ไปพิจารณา

กพช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

อน ให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน
LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุน

โดยให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานพิจารณา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ 
แผงลอยอาหาร รวมท้ังให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดําเนินการแก้ไขคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๔/๒๕๔๗ เรื่อง กําหนดมาตรก
รายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารสามารถรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงได้
  ๒. เห็นชอบในหลักการของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM) 
พิจารณาเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อไปตามนัยแห่งม
  ๓. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ําเง้ียบ 
ในสัญญาฯ เมื่อร่างสัญญาฯ ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ท้ังนี้ 
ต่ออัตราค่าไฟฟ้าท่ีระบุไว้ในร่างสัญญาฯ และเง่ือนไขสําคัญ รวมท้ังการปรับกําหนดเวลาของแผนงาน 
กับกําหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในกา
และการทดสอบโรงไฟฟ้า ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ
และให้นําร่างสัญญาฯ ซึ่งมีเง่ือนไขการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
  ๔. เห็นชอบการพิจารณาอัตราก
Feed-in Tariff (FiT)  สําหรับโครงการท่ีมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 
เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี และให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเร่งจัดทําระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ในรูปแบบ
  ๕. เห็นชอบแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน
  ๖. รับทราบการขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 
การขยายอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 
(ฟฟล.) จะคืนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เง่ือนไขและอัตราไฟฟ้าเดิม 
และช่วงเวลา Off Peak ๑.๓๔ บาทต่อหน่วย
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และขยายอนุสัญญาฯ โครงการเซเสด ออกไป 
ให้แก้ไขจุดส่งมอบมุกดาหาร-ปากบ่อ ท่ีเป็นจุดท่ี กฟผ
ไฟฟ้าโครงการน้ํางึม ๑ และโครงการเซเสด โดยอนุมัติให้ กฟผ
  ๗. รับทราบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ท่ีให้กระทรวงพลังงานจัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือศึกษาโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานแบบให้ครบ 
๙ กระทรวง ประกอบด้วยกระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม และกระทรวงพาณิชย์ รวมท้ังเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช
พลังงาน โดยให้ดําเนินงานโครงการนําร่องในพ้ืนท่ี 
และให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน 
รายงานผลการดําเนินงานให้ กพช. ทราบต่อไป
 

 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

 LPG ภาคครัวเรือน และการบรรเทาผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยและร้านค้า หาบเร่ 
แผงลอยอาหาร รวมท้ังให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดําเนินการแก้ไขคําสั่ง

เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงเพ่ือให้ครัวเรือน
รายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารสามารถรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงได้

เห็นชอบในหลักการของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment 
of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM) 
พิจารณาเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อไปตามนัยแห่งมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ

เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ําเง้ียบ ๑ และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ในสัญญาฯ เมื่อร่างสัญญาฯ ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ท้ังนี้ หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขร่างสัญญาฯ ท่ีไม่กระทบ
ต่ออัตราค่าไฟฟ้าท่ีระบุไว้ในร่างสัญญาฯ และเง่ือนไขสําคัญ รวมท้ังการปรับกําหนดเวลาของแผนงาน 
กับกําหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในกา
และการทดสอบโรงไฟฟ้า ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ในการแก้ไขโดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอขอความเห็นชอบอีก
และให้นําร่างสัญญาฯ ซึ่งมีเง่ือนไขการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบการพิจารณาอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานในรูปแบบ
สําหรับโครงการท่ีมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน ๑ เมกะวัตต์ ด้วยอัตรา 

ปี และให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเร่งจัดทําระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ในรูปแบบ FiT ต่อไป 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓) และให้แต่งตั้
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน

รับทราบการขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม ๑ และเซเสด และการเพิ่มจุดซื้อขาย ที่เห็นช
การขยายอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม ๑ และโครงการเซเสดออกไป เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

จะคืนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เง่ือนไขและอัตราไฟฟ้าเดิม (ฟฟล. ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ช่วงเวลา
บาทต่อหน่วย) ท้ังนี้ ให้มีการขยายอายุสัญญาฯ โครงการน้ํางึม ๑ ออกไป 

และขยายอนุสัญญาฯ โครงการเซเสด ออกไป ๔ ปี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ปากบ่อ ท่ีเป็นจุดท่ี กฟผ. ขายฝ่ายเดียวเป็นจุดซื้อและขาย และให้ กฟผ

และโครงการเซเสด โดยอนุมัติให้ กฟผ. ลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป
รับทราบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ท่ีให้กระทรวงพลังงานจัดตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือศึกษาโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานแบบให้ครบ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นผู้แทนจาก
กระทรวง ประกอบด้วยกระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
อม และกระทรวงพาณิชย์ รวมท้ังเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช

พลังงาน โดยให้ดําเนินงานโครงการนําร่องในพ้ืนท่ี ๓ ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนท่ีแล้งน้ํา พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา และพ้ืนท่ีปลูกข้าวได้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน
และให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน 

ทราบต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๙ 

ภาคครัวเรือน และการบรรเทาผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยและร้านค้า หาบเร่ 
แผงลอยอาหาร รวมท้ังให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดําเนินการแก้ไขคําสั่ง

ารเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงเพ่ือให้ครัวเรือน
รายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารสามารถรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงได ้

เห็นชอบในหลักการของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า
Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment 

of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM) เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนาม

หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขร่างสัญญาฯ ท่ีไม่กระทบ
ต่ออัตราค่าไฟฟ้าท่ีระบุไว้ในร่างสัญญาฯ และเง่ือนไขสําคัญ รวมท้ังการปรับกําหนดเวลาของแผนงาน (Milestones) ท่ีเก่ียวข้อง
กับกําหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการกักเก็บน้ํา

ในการแก้ไขโดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอขอความเห็นชอบอีก 
และให้นําร่างสัญญาฯ ซึ่งมีเง่ือนไขการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

ารรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานในรูปแบบ
เมกะวัตต์ ด้วยอัตรา ๔.๕๐ บาทต่อหน่วย 

ปี และให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเร่งจัดทําระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 

และเซเสด และการเพิ่มจุดซื้อขาย ที่เห็นชอบ
ละโครงการเซเสดออกไป เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

ช่วงเวลา Peak ๑.๗๔ บาทต่อหน่วย 
ออกไป ๓ ปี (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗-
๒๕๕๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) รวมท้ัง

ขายฝ่ายเดียวเป็นจุดซื้อและขาย และให้ กฟผ. แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขาย
ลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

รับทราบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ท่ีให้กระทรวงพลังงานจัดตั้งคณะกรรมการ
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นผู้แทนจาก 

กระทรวง ประกอบด้วยกระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

อม และกระทรวงพาณิชย์ รวมท้ังเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช
ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนท่ีแล้งน้ํา พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา และพ้ืนท่ีปลูกข้าวได้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน 

และให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท และให้



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า ตามท่ีกระทรวงพลังงานได้กําหนดมาตรการ
และแนวทางการลดการใช้พลังงานสําหรับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นั้น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ แล
เป็นอย่างดี และเมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ของประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖” ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติพลังงานภ
แต่ละหน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงเป็นการทดสอบโครงสร้างบริหารวิกฤติพลังงานของภาครัฐทําให้ทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน ซึ่งปรากฏว่าจะมีปริมาณสํารองไฟฟ้าคงเหลือปัจจุบันอยู่ท่ี 
จะหยุดจ่ายก๊าซให้ไทย ระหว่างวันท่ี ๕-
ในภาคอุตสาหกรรมได้บางส่วน ทําให้สามารถสํารองไฟได้เพ่ิมข้ึนอีก 
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้มีการสํารองน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตาไว้ให้เพียงพอล่วงหน้าไปอีก 
หากแหล่งก๊าซพม่าไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ทันตามกําหนด
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 ระหว่างวันท่ี ๕-๑๔ เมษายน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานา
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระ
  ๑. การดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
   ๑.๑ การเตรียมเช้ือเพลิงสํารอง 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ พร้อมท้ังจัดทําแผนการจัดส่งน้ํามันเตาและดีเซลในระหว่าง
การหยุดซ่อมบํารุงเพ่ือให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการบริหารปริมาณสํารอ
มาตรฐานเพ่ือเตรียมการรองรับในกรณีท่ีการหยุดซ่อมล่าช้ากว่ากําหนด
   ๑.๒ การเตรียมพร้อมของโรงไฟฟ้า โดยให้มีการทดสอบการปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงสํารองของโรงไฟฟ้าท่ีต้องมี
การใช้ดีเซลเป็นเช้ือเพลิง และให้ทุกโรงไฟฟ้างดเว้นการห
ไปยังผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
กับผู้ขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
(Standby Generator) โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับผู้ขออนุญาตรายใหญ่ จํานวน 
๑๘๐ เมกะวัตต ์
   ๑.๓ การประสานแจ้งไปยังผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมขอไม่ให้มีการหยุดซ่อมบํารุงเวลาดังกล่าว
   ๑.๔ การขอความร่วมมือกับภาคเอกชนลดใช้ไฟฟ้าในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลดใช้ไฟฟ้า ซึ่งสมาชิกในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจะลดการใช้ไฟฟ้าลงประมาณ 
ไฟฟ้าลงประมาณ ๘๓ เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับการลดใช้ไฟฟ้าจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ
รวม ๔ แห่ง คือ โรงงานไทยอาซาฮี โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง 
จะทําให้สามารถลดใช้ไฟฟ้าลงได้ท้ังสิ้น 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า ตามท่ีกระทรวงพลังงานได้กําหนดมาตรการ

และแนวทางการลดการใช้พลังงานสําหรับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นั้น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ให้ความร่วมมือในการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามัน

๒๕๕๖ กระทรวงพลังงานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติพลังงานภายใต้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่า

แต่ละหน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงเป็นการทดสอบโครงสร้างบริหารวิกฤติพลังงานของภาครัฐทําให้ทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน ซึ่งปรากฏว่าจะมีปริมาณสํารองไฟฟ้าคงเหลือปัจจุบันอยู่ท่ี ๑,๕๒๗.๘ เมกะวัตต์ เพียงพอต่อการท่ีแหล่งก๊าซใน

-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะสามารถหยุดการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมได้บางส่วน ทําให้สามารถสํารองไฟได้เพ่ิมข้ึนอีก ๑๐๐ เมกะวัตต์ จึงไม่น่ากังวลว่าจะเกิดไฟฟ้าตกหรือดับในช่วงเวลา

ไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้มีการสํารองน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตาไว้ให้เพียงพอล่วงหน้าไปอีก 
หากแหล่งก๊าซพม่าไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ทันตามกําหนด 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมษายน ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานา

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันท่ี ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
การดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

และรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
การเตรียมเช้ือเพลิงสํารอง โดยเร่งรัดให้จัดส่งน้ํามันเตาให้เต็มคลังสํารองก่อนการหยุดจ่ายก๊าซท่ีโรงไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ พร้อมท้ังจัดทําแผนการจัดส่งน้ํามันเตาและดีเซลในระหว่าง
การหยุดซ่อมบํารุงเพ่ือให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการบริหารปริมาณสํารองหลังสิ้นสุดการหยุดซ่อมบํารุงให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานเพ่ือเตรียมการรองรับในกรณีท่ีการหยุดซ่อมล่าช้ากว่ากําหนด 

การเตรียมพร้อมของโรงไฟฟ้า โดยให้มีการทดสอบการปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงสํารองของโรงไฟฟ้าท่ีต้องมี
การใช้ดีเซลเป็นเช้ือเพลิง และให้ทุกโรงไฟฟ้างดเว้นการหยุดซ่อมบํารุงในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมกับได้ขอความร่วมมือ

Small Power Producer : SPP) เพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าอีก ๑๑๐ เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ได้ประสานงาน
กับผู้ขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับผู้ขออนุญาตรายใหญ่ จํานวน 

การประสานแจ้งไปยังผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมขอไม่ให้มีการหยุดซ่อมบํารุงเวลาดังกล่าว
การขอความร่วมมือกับภาคเอกชนลดใช้ไฟฟ้าในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลดใช้ไฟฟ้า ซึ่งสมาชิกในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจะลดการใช้ไฟฟ้าลงประมาณ ๔๐๘ เมกะวัตต์ และในกลุ่มของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะลดใช้

เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับการลดใช้ไฟฟ้าจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ
แห่ง คือ โรงงานไทยอาซาฮี โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง (๒ แห่ง) และโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ ท่ีมีกําลังการใช้ไฟฟ้ารวม 

จะทําให้สามารถลดใช้ไฟฟ้าลงได้ท้ังสิ้น ๕๔๗ เมกะวัตต ์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า ตามท่ีกระทรวงพลังงานได้กําหนดมาตรการ
และแนวทางการลดการใช้พลังงานสําหรับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 

ะหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ให้ความร่วมมือในการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามัน
ซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน

ายใต้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่า
แต่ละหน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงเป็นการทดสอบโครงสร้างบริหารวิกฤติพลังงานของภาครัฐทําให้ทราบถึงจุดแข็ง

เมกะวัตต์ เพียงพอต่อการท่ีแหล่งก๊าซในเมียนมาร์
นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะสามารถหยุดการผลิต

เมกะวัตต์ จึงไม่น่ากังวลว่าจะเกิดไฟฟ้าตกหรือดับในช่วงเวลา
ไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้มีการสํารองน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตาไว้ให้เพียงพอล่วงหน้าไปอีก ๗ วัน 

รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานา
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้

การดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

โดยเร่งรัดให้จัดส่งน้ํามันเตาให้เต็มคลังสํารองก่อนการหยุดจ่ายก๊าซท่ีโรงไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ พร้อมท้ังจัดทําแผนการจัดส่งน้ํามันเตาและดีเซลในระหว่าง

งหลังสิ้นสุดการหยุดซ่อมบํารุงให้อยู่ในระดับ

การเตรียมพร้อมของโรงไฟฟ้า โดยให้มีการทดสอบการปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงสํารองของโรงไฟฟ้าท่ีต้องมี
ยุดซ่อมบํารุงในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมกับได้ขอความร่วมมือ

เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ได้ประสานงาน
๒๕๓๕ ท่ีเป็นการผลิตไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับผู้ขออนุญาตรายใหญ่ จํานวน ๒๗ ราย ท่ีมีกําลังการผลิตรวม 

การประสานแจ้งไปยังผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมขอไม่ให้มีการหยุดซ่อมบํารุงเวลาดังกล่าว 
การขอความร่วมมือกับภาคเอกชนลดใช้ไฟฟ้าในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลดใช้ไฟฟ้า ซึ่งสมาชิกในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรม
และในกลุ่มของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะลดใช้

เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับการลดใช้ไฟฟ้าจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Interruptible Rate 
มีกําลังการใช้ไฟฟ้ารวม ๕๖ เมกะวัตต ์



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๕ การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ประหยัดพลังงาน โดยจัดทําแผนการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน ๓ ช่วง คือ ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชน
  ๒. การซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน โดยดําเนินการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
หยุดซ่อมบํารุงฯ ระหว่างวันท่ี ๕-๑๔ 
การซ้อมแผนฯ ผลการซ้อมแผนฯ ทําให้เกิดความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ไขปัญหา 
  ๓. ผลจากการดําเนินงานเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะสามารถทําให้ปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าสํารองเพ่ิมข้ึนเป็น ๑,๔๒๔ เมกะวัตต์ ซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
   ๑.๑ เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
จากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
งบประมาณลงทุนประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑.๒ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผ
ผูกพันสัญญาก่อสร้างโครงการฯ และจัดซื้อท่ีดินสําหรับขยายสถานีแห่งใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อ สปป
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียนเซน้ําน้อยเริ่มการก่อสร้างโ
เงินกู้ครบถ้วนจากสถาบันการเงินแล้ว การปรับปรุงและขยายแนวสายส่งสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 
ซึ่งพาดผ่านพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า
และมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในพื้นที่ภาคใต้ของ สปป
อย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
การกํากับการดําเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกําหนด เพ่ือมิให้ กฟผ
ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) 
เพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซ้อน ภาระทางการเงินและผลกระทบท่ีอาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
  ๒. ให้ กฟผ. ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย
 

  
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ประหยัดพลังงาน โดยจัดทําแผนการสร้างความเข้าใจ
ช่วง คือ ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดทําแผนการสื่อสาร 

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชน 
การซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน โดยดําเนินการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน 

มีนาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานในกํากับและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนฯ ท่ีใช้เหตุการณ์
๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเหตุการณ์สมมติพื้นฐานและเพิ่มเหตุการณ์ซ้ําซ้อนเพื่อเป็นแนวทาง

การซ้อมแผนฯ ผลการซ้อมแผนฯ ทําให้เกิดความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ไขปัญหา และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน
ผลจากการดําเนินงานเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะสามารถทําให้ปริมาณการผลิต

เมกะวัตต์ ซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มีนาคม ๒๕๕๖  
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้
เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพ่ือรับซื้อไฟฟ้า

จากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวงเงินลงทุนรวม ๗,๓๐๐ ล้านบาท และอนุมัติการเบิกจ่าย
๒๕๕๖ สําหรับโครงการฯ จํานวน ๒.๑ ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ

ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจะดําเนินการ
ผูกพันสัญญาก่อสร้างโครงการฯ และจัดซื้อท่ีดินสําหรับขยายสถานีแห่งใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อ สปป.ลาว มีความชัดเจนท่ีจะให้ผู้พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียนเซน้ําน้อยเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป
เงินกู้ครบถ้วนจากสถาบันการเงินแล้ว การปรับปรุงและขยายแนวสายส่งสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 

ป่า C) เห็นควรดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในพื้นที่ภาคใต้ของ สปป
อย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
การกํากับการดําเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกําหนด เพ่ือมิให้ กฟผ. ต้องเสียค่าปรับจากการไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญา

reement : PPA) ได้ รวมท้ังการบริหารจัดการการจัดซื้อท่ีดินให้รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซ้อน ภาระทางการเงินและผลกระทบท่ีอาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นต้น ไปพิจารณา

ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องต่อไป

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๕๑ 

การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ประหยัดพลังงาน โดยจัดทําแผนการสร้างความเข้าใจ
และจัดทําแผนการสื่อสาร (Media Plan) ร่วมกับหน่วยงาน

การซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน โดยดําเนินการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน 
บและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนฯ ท่ีใช้เหตุการณ์

เป็นเหตุการณ์สมมติพื้นฐานและเพิ่มเหตุการณ์ซ้ําซ้อนเพื่อเป็นแนวทาง 
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน 

ผลจากการดําเนินงานเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะสามารถทําให้ปริมาณการผลิต
เมกะวัตต์ ซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ

๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

ยโสธร และอํานาจเจริญ เพ่ือรับซื้อไฟฟ้า
ล้านบาท และอนุมัติการเบิกจ่าย

ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
รับข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจะดําเนินการ

ลาว มีความชัดเจนท่ีจะให้ผู้พัฒนา
รงไฟฟ้า และผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว ได้รับการอนุมัติ

เงินกู้ครบถ้วนจากสถาบันการเงินแล้ว การปรับปรุงและขยายแนวสายส่งสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี ๓-สถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี ๑ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในพื้นที่ภาคใต้ของ สปป.ลาว 
อย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 

ต้องเสียค่าปรับจากการไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญา
ได้ รวมท้ังการบริหารจัดการการจัดซื้อท่ีดินให้รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซ้อน ภาระทางการเงินและผลกระทบท่ีอาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นต้น ไปพิจารณา

ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องต่อไป 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มนีาคม
เร่ือง การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 
ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบํารุงรักษาและสัญญาจ้าง
ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว APG 
และการสื่อสารเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลัง และ กสท รับความ
เก่ียวกับการเร่งศึกษาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการฯ รวมท้ังผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง และจัดให้มีมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลก
ดังกล่าว การตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรมของโครงการฯ เนื่องจากจุดข้ึนบกของโครงการฯ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญหรือไม่ เพ่ือประกอบการวางแผนประสานงาน
กับหน่วยงานซึ่งดูแลในพ้ืนที่ และการประสานกองทัพเรือเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่อาจเกิดผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือ
ของกองทัพเรือ การเร่งนําเสนอแผนพลิกฟ้ืนฐานะการเงิน 
โดยเร็ว เพ่ือเตรียมการรองรับการสิ้นสุดข
ขององค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย การแสวงหาพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังพิจารณาโครงสร้าง รู
เป็นบริษัทมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด พ
พ.ศ. ๒๕๓๕ หลักเกณฑ์และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียว
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าท่ีอํานวยการจัดงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดงาน
ภายใต้เง่ือนไขของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ วางแผนและกําหนดกรอบแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานท่ีครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระของการจัดงาน การประมาณการค่าใช้จ่ายและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดงานดังกล่าวภายใต้งบประมาณท่ีรัฐบ
วัตถุประสงค ์
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นาคม ๒๕๕๖  
การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

อนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ดําเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว 
ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น ๒,๐๕๕.๗๔ ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับ

กิดข้ึนระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบํารุงรักษาและสัญญาจ้าง
APG ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กระทรวงการคลัง และ กสท รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับการเร่งศึกษาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการฯ รวมท้ังผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง และจัดให้มีมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลก
ดังกล่าว การตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรมของโครงการฯ เนื่องจากจุดข้ึนบกของโครงการฯ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นพื้นท่ี
ความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญหรือไม่ เพ่ือประกอบการวางแผนประสานงาน

กับหน่วยงานซึ่งดูแลในพ้ืนที่ และการประสานกองทัพเรือเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่อาจเกิดผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือ
ของกองทัพเรือ การเร่งนําเสนอแผนพลิกฟ้ืนฐานะการเงิน (Turnaround) แก่คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจพิจารณา
โดยเร็ว เพ่ือเตรียมการรองรับการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทาน และเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะการเงิน
ขององค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย การแสวงหาพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังพิจารณาโครงสร้าง รปูแบบ กลไก การกํากับดูแล การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท่ีมีฐานะ
เป็นบริษัทมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หลักเกณฑ์และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียว
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

นาคม ๒๕๕๖  
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรรศการ หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าท่ีอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดงาน
ภายใต้เง่ือนไขของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ วางแผนและกําหนดกรอบแนวทาง

ดงานท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานท่ีครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระของการจัดงาน การประมาณการค่าใช้จ่ายและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดงานดังกล่าวภายใต้งบประมาณท่ีรัฐบาลได้จัดสรร เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุ

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ดําเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว (Asia 
ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับ

กิดข้ึนระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบํารุงรักษาและสัญญาจ้าง
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

เห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับการเร่งศึกษาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการฯ รวมท้ังผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง และจัดให้มีมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
ดังกล่าว การตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรมของโครงการฯ เนื่องจากจุดข้ึนบกของโครงการฯ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นพื้นท่ี
ความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญหรือไม่ เพ่ือประกอบการวางแผนประสานงาน

กับหน่วยงานซึ่งดูแลในพ้ืนที่ และการประสานกองทัพเรือเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่อาจเกิดผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือ
คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจพิจารณา

องสัญญาสัมปทาน และเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะการเงิน
ขององค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย การแสวงหาพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

ปแบบ กลไก การกํากับดูแล การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท่ีมีฐานะ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หลักเกณฑ์และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ITU TELECOM WORLD 2013 โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรรศการ หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

RLD 2013 และกิจกรรมคู่ขนานอ่ืน ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดงาน
ภายใต้เง่ือนไขของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ วางแผนและกําหนดกรอบแนวทาง

ดงานท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานท่ีครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระของการจัดงาน การประมาณการค่าใช้จ่ายและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประสานงาน

าลได้จัดสรร เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุ
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. การจ้างงาน และรายได้ สถานการณ์ท่ัวไปของการจ้างงานและรายได้ ในไตรมาส 
ร้อยละ ๑.๗ ผู้มีงานทํา ๓๙.๖ ล้านคน โดยการจ้างงานภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 
โดยมีจํานวน ๑๙๐,๒๔๕ คน ลดลงจากอัตราร้อยละ 
เท่ากับร้อยละ ๐.๖๖ มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่มีการผลิตกําลังแรงงานส่วนเกินในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูงและปริญญาตรี ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเอกชนตลอดปีเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
  ๒. ด้านการศึกษา การฟ้ืนฟูยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในเวทีโลกต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเต็มท่ี โดยการศึกษาไทย
ถูกจัดอันดับในตําแหน่งท้าย ๆ ของเวทีโลก อาทิ การประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของนักเรียน
ช้ัน ม.๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่ํากว่าในปี พ.
วิทยาศาสตร์ ๘๕๑ คะแนน อยู่ในอันดับ 
ประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ 
  ๓. ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยรวมยังเพ่ิมข้ึน การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๗.๕ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าในไตรมาส 
เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๖.๘ 
และโรคมือ เท้า ปาก ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
โรคความดันโลหิตมากท่ีสุด 
  ๔. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย 
   ๔.๑ พ่อแม่และเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเริ่มดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน โดยเด็กร้อยละ 
เริ่มหัดดื่มและรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกตอน ป
มากท่ีสุด เช่นเดียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่
ร้อยละ ๓๘.๗๖ ร้อยละ ๖๒.๖๐ เริ่มสูบบุหรี่ตอนอายุ 
มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี ่
   ๔.๒ สภาพครอบครัวมีความใกล้ชิดกันน้อยลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อ
ท่ีมีเนื้อหาทางเพศท่ีไม่เหมาะสมได้ง่ายข้ึน รวมท้ังการเข้าถึงแหล่งความรู้เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุยังมีน้อย ส่งผลให้เด็ก
มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยงมากข้ึน ท้ังอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง และการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม ซึ่งนําไปสู่การเป็นแม่วัยใส 
ทําแท้ง และการทอดท้ิงเด็กทารกเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ
ตอนอายุเฉลี่ย ๑๒ ปี ส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจ และกว่าร้อยละ 
ในปี ๒๕๕๔ มีแม่อายุต่ํากว่า ๒๐ ปี จํานวน 
พ่ออายุน้อยท่ีสุด ๑๐ ป ี
   ๔.๓ ครัวเรือนเสี่ยงเป็นหนี้
สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบุคคลมีมูลค่า 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

มีนาคม ๒๕๕๖  
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี  ๒๕๕๕ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
การจ้างงาน และรายได้ สถานการณ์ท่ัวไปของการจ้างงานและรายได้ ในไตรมาส 

ล้านคน โดยการจ้างงานภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ ๓.๐ และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ําร้อยละ 
คน ลดลงจากอัตราร้อยละ ๐.๖๓ ในช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว ตลอดท้ังปี พ.ศ

มข้ึนร้อยละ ๑.๒ ตลาดแรงงานในภาพรวมอยู่ในภาวะตึงตัวในกลุ่มแรงงานก่ึงทักษะหรือการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่มีการผลิตกําลังแรงงานส่วนเกินในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูงและปริญญาตรี ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเอกชนตลอดปีเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖.๘ และค่าจ้างแรงงานแท้จริงเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๓.๔

ด้านการศึกษา การฟ้ืนฟูยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในเวทีโลกต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเต็มท่ี โดยการศึกษาไทย
ถูกจัดอันดับในตําแหน่งท้าย ๆ ของเวทีโลก อาทิ การประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของนักเรียน

.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ๔๒๗ คะแนน อยู่ในอันดับ 
คะแนน อยู่ในอันดับ ๒๕ ขณะท่ีอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยยังเป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่ดีกว่า

จ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยรวมยังเพ่ิมข้ึน การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าในไตรมาส ๔/๒๕๕๔ เกือบ ๓ เท่าตัว ภาพรวมในปี 

๘ โรคท่ีพบมากและมีอาการของรุนแรงข้ึน ได้แก่ โรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก 
และโรคมือ เท้า ปาก ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๑

ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่
พ่อแม่และเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเริ่มดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน โดยเด็กร้อยละ 

เริ่มหัดดื่มและรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกตอน ป.๒ และพบพ่อแม่มีอิทธิพลหรือหยิบยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็
มากท่ีสุด เช่นเดียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่

เริ่มสูบบุหรี่ตอนอายุ ๙-๑๒ ปี ท้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๙.๗๖ มีผู้ปกครองสูบบุหรี่ และร้อยละ 

สภาพครอบครัวมีความใกล้ชิดกันน้อยลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อ
ท่ีมีเนื้อหาทางเพศท่ีไม่เหมาะสมได้ง่ายข้ึน รวมท้ังการเข้าถึงแหล่งความรู้เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุยังมีน้อย ส่งผลให้เด็ก

พศท่ีเสี่ยงมากข้ึน ท้ังอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง และการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม ซึ่งนําไปสู่การเป็นแม่วัยใส 
ทําแท้ง และการทอดท้ิงเด็กทารกเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ในปี ๒๕๕๔ 

เป็นความสมัครใจ และกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่มีการป้องกัน อีกท้ังยังพบว่าการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
ปี จํานวน ๑๑๔,๐๐๑ คน หรือร้อยละ ๑๔.๓๒ ของแม่ทุกอายุ มีแม่อายุน้อยท่ีสุด 

ครัวเรือนเสี่ยงเป็นหนีซ้้ําซ้อน และเป็นหนี้มากกว่าออม ครัวเรือนมีการก่อหนี้เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยยอดคงค้าง
สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบุคคลมีมูลค่า ๒,๙๑๔,๒๘๘ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนทุกร้อยละ ๒๑.๖ เป็นการเพ่ิมข้ึนมากในสินเช่ือซื้อรถยนต์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๕๓ 

๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การจ้างงาน และรายได้ สถานการณ์ท่ัวไปของการจ้างงานและรายได้ ในไตรมาส ๔/๒๕๕๕ การจ้างงานเพ่ิมข้ึน
และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ําร้อยละ ๐.๔๘ 

ศ. ๒๕๕๕ อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ตลาดแรงงานในภาพรวมอยู่ในภาวะตึงตัวในกลุ่มแรงงานก่ึงทักษะหรือการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่มีการผลิตกําลังแรงงานส่วนเกินในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูงและปริญญาตรี ค่าจ้างแรงงาน
๔ 

ด้านการศึกษา การฟ้ืนฟูยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในเวทีโลกต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเต็มท่ี โดยการศึกษาไทย
ถูกจัดอันดับในตําแหน่งท้าย ๆ ของเวทีโลก อาทิ การประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของนักเรียน

คะแนน อยู่ในอันดับ ๒๘ และวิชา
ขณะท่ีอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยยังเป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่ดีกว่า

จ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยรวมยังเพ่ิมข้ึน การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
เท่าตัว ภาพรวมในปี ๒๕๕๕ ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง

กและมีอาการของรุนแรงข้ึน ได้แก่ โรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก 
๑๑.๒ จากปี ๒๕๕๔ โดยพบผู้ป่วย

มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่ 
พ่อแม่และเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเริ่มดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน โดยเด็กร้อยละ ๕๕ 

และพบพ่อแม่มีอิทธิพลหรือหยิบยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็ก
มากท่ีสุด เช่นเดียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่

มีผู้ปกครองสูบบุหรี่ และร้อยละ ๔๕.๘๖ 

สภาพครอบครัวมีความใกล้ชิดกันน้อยลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อ
ท่ีมีเนื้อหาทางเพศท่ีไม่เหมาะสมได้ง่ายข้ึน รวมท้ังการเข้าถึงแหล่งความรู้เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุยังมีน้อย ส่งผลให้เด็ก 

พศท่ีเสี่ยงมากข้ึน ท้ังอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง และการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม ซึ่งนําไปสู่การเป็นแม่วัยใส 
๒๕๕๔ เด็กเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ไม่มีการป้องกัน อีกท้ังยังพบว่าการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
ของแม่ทุกอายุ มีแม่อายุน้อยท่ีสุด ๘ ปี ในขณะท่ี

ซ้ําซ้อน และเป็นหนี้มากกว่าออม ครัวเรือนมีการก่อหนี้เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยยอดคงค้าง
เป็นการเพ่ิมข้ึนมากในสินเช่ือซื้อรถยนต์



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

และรถจักรยานยนต์ และสินเช่ือเพ่ือบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนร้อย
และ ๓.๒ ตามลําดับ หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
  ๕. ด้านความมั่นคงทางสังคม มีประเด็นเฝ้าระวัง ได้แก่
   ๕.๑ คดีอาญารวมเพ่ิมสูงทุกประเภท โดยคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากสุดร้อยละ 
ท้ังปี ๒๕๕๕ คดียาเสพติดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในปี 
และกลุ่มอายุ ๑๒-๑๗ ปี ถูกส่งเข้ารับการบําบัดรักษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
   ๕.๒ การคุ้มครองทางสังคมมีความครอบคลุมมากข้ึน หากยังมีปัญหาความลักลั่นและไม่เป็นธรรม
ครอบคลุมแรงงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๑.๗ 
เพ่ิมกว่า ๗ แสนคน แต่มีปัญหาลักลั่นในการจ่ายเงินชดเชยกรณีชราภาพ การขยายความครอบคลุมหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ 
ของประชากรผู้มีสิทธิ ขณะท่ีมีการบูรณาการ 
ความชัดเจนถึงความแตกต่างเรื่องสิทธิประโยชน์ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีการร่วมจ่ายในกลุ่มประกันสังคม
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง การดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบและรับทราบการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตในระยะยาว โดยให้ควบรวมกฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา 
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตจนถึงปีการศึกษา 
ติดตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ปรับช่ือร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ
ในอนาคต” ซึ่งสาระสําคัญในรายละเอียดควรสะท้อนเจตนารมณ์หลักของนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้เรียนต่อ
อย่างเต็มท่ี การแบ่งเบาภาระผู้ปกครองท่ีอาจมีบุตรหลายคน การกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันการศึกษาแข่งขันการพัฒนาคุ
การศึกษา รวมท้ังการสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนในลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียน
ท่ีจะต้องใช้หมุนเวียนเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษารุ่นต่อไป ซึ่งจะต้องบริหารกองทุนฯ ให้สามารถอยู่ได้
ด้วยตนเองในอนาคต เพ่ือลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดสรรสมทบเข้ากองทุนฯ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

และรถจักรยานยนต์ และสินเช่ือเพ่ือบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนร้อยละ ๓๓.๙ และ ๒๙.๔ ตามลําดับ สินเช่ือบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ตามลําดับ หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

ด้านความมั่นคงทางสังคม มีประเด็นเฝ้าระวัง ได้แก่ 
คดีอาญารวมเพ่ิมสูงทุกประเภท โดยคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากสุดร้อยละ 

คดียาเสพติดเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๔ เด็กและเยาวชนยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการค้ายาเสพติด จากข้อมูลในระบบติดตาม
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในปี ๒๕๕๕ กลุ่มผู้เข้ารับการบําบัดรักษามากที่สุดร้อยละ ๓๕

ถูกส่งเข้ารับการบําบัดรักษาเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖๘.๓ สาเหตุอันดับแรกมาจากการทดลอง
การคุ้มครองทางสังคมมีความครอบคลุมมากข้ึน หากยังมีปัญหาความลักลั่นและไม่เป็นธรรม

๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ หรือร้อยละ ๒๙.๗ ของกําลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
แสนคน แต่มีปัญหาลักลั่นในการจ่ายเงินชดเชยกรณีชราภาพ การขยายความครอบคลุมหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ 

มีการบูรณาการ ๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่มี
ถึงความแตกต่างเรื่องสิทธิประโยชน์ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีการร่วมจ่ายในกลุ่มประกันสังคม

นโยบายการศึกษา 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต 

เห็นชอบและรับทราบการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม 
โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต) จากเดิม กําหนดให้จัดทําร่างกฎหมายรองรับการดําเนินการโครงการเงินกู้
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตในระยะยาว โดยให้ควบรวมกฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็น ให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังเร่งรัด
ติดตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในปีการศึกษา 

ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ปรับช่ือร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... เป็น “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้

ซึ่งสาระสําคัญในรายละเอียดควรสะท้อนเจตนารมณ์หลักของนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้เรียนต่อ
อย่างเต็มท่ี การแบ่งเบาภาระผู้ปกครองท่ีอาจมีบุตรหลายคน การกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันการศึกษาแข่งขันการพัฒนาคุ
การศึกษา รวมท้ังการสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนในลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียน
ท่ีจะต้องใช้หมุนเวียนเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษารุ่นต่อไป ซึ่งจะต้องบริหารกองทุนฯ ให้สามารถอยู่ได้

ในอนาคต เพ่ือลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดสรรสมทบเข้ากองทุนฯ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ตามลําดับ สินเช่ือบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๘.๑ 
จากสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐.๕ 

คดีอาญารวมเพ่ิมสูงทุกประเภท โดยคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากสุดร้อยละ ๘๓.๙ รับแจ้ง ๑๐๐,๔๐๑ คดี 
เด็กและเยาวชนยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการค้ายาเสพติด จากข้อมูลในระบบติดตาม

๓๕.๕ อยู่ในช่วงอายุ ๒๘-๒๔ ปี 
สาเหตุอันดับแรกมาจากการทดลองร้อยละ ๔๖.๑ 

การคุ้มครองทางสังคมมีความครอบคลุมมากข้ึน หากยังมีปัญหาความลักลั่นและไม่เป็นธรรม การประกันสังคม
ของกําลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ

แสนคน แต่มีปัญหาลักลั่นในการจ่ายเงินชดเชยกรณีชราภาพ การขยายความครอบคลุมหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ ๙๙.๙ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่มี

ถึงความแตกต่างเรื่องสิทธิประโยชน์ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีการร่วมจ่ายในกลุ่มประกันสังคม 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การดําเนินการ
จากเดิม กําหนดให้จัดทําร่างกฎหมายรองรับการดําเนินการโครงการเงินกู้

เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตในระยะยาว โดยให้ควบรวมกฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นส่วนหนึ่ง
๒๕๕๗ และดําเนินการโครงการเงินกู้

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังเร่งรัด
ท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได ้

ซึ่งสาระสําคัญในรายละเอียดควรสะท้อนเจตนารมณ์หลักของนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้เรียนต่อ
อย่างเต็มท่ี การแบ่งเบาภาระผู้ปกครองท่ีอาจมีบุตรหลายคน การกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันการศึกษาแข่งขันการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังการสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนในลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียน
ท่ีจะต้องใช้หมุนเวียนเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษารุ่นต่อไป ซึ่งจะต้องบริหารกองทุนฯ ให้สามารถอยู่ได้

ในอนาคต เพ่ือลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดสรรสมทบเข้ากองทุนฯ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า พ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
  ๑. หมวด ๑ บทท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีนายจ้างในการจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม
ให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า การเก็บรักษาแผนผังวงจรไ
การจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การดูแลและบํารุงรักษา
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า และจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติเมื่อป
  ๒. หมวด ๒ บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีนายจ้างในการติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า การใช้เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า เต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องป้องกัน ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างใช้เครื่องเป่
ทําความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้า
  ๓. หมวด ๓ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าในสถานประกอบกิจการ อาคาร 
ปล่องควัน และบริเวณท่ีมีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ
  ๔. หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกั
หน้าท่ีนายจ้างในการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า คุณสมบัติของอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย การบํารุงรักษาและการจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชีย
 อาคเนย์ คร้ังท่ี ๑๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
พัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ช้ันเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งท่ี 
ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ สรุปผลการดําเนินโครงการ ณ เดือนตุลาคม 
  ๑. ร้อยละของการดําเนินการตามเป้าหมาย
   ๑.๑ อาคารชั้นใต้ดินและอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ 
ร้อยละ ๙๙.๙๓ งานตกแต่งภายใน ร้อยละ 
ร้อยละ ๙๙.๔๔ งานระบบป้องกันอัคคีภัย ร้อยละ 
ทางการแพทย์ ร้อยละ ๙๘.๕๓ และงานลิฟท์ และบันไดเลื่อน ร้อยละ 
   ๑.๒ อาคารศูนย์วิจัย ได้แก่ งาน
ร้อยละ ๙๓.๘๘ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายแรงงาน 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะก
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้

บทท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีนายจ้างในการจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม
ให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า การเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้า การจัดให้มีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้า
การจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การดูแลและบํารุงรักษา
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า และจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายและการปฐมพยาบาล

บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีนายจ้างในการติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า การใช้เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า เต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องป้องกัน ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างใช้เครื่องเป่
ทําความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้า 

ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าในสถานประกอบกิจการ อาคาร 
ปล่องควัน และบริเวณท่ีมีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
หน้าท่ีนายจ้างในการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า คุณสมบัติของอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย การบํารุงรักษาและการจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชีย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
พัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ช้ันเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งท่ี ๑๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 

สรุปผลการดําเนินโครงการ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี ้
ร้อยละของการดําเนินการตามเป้าหมาย 

อาคารชั้นใต้ดินและอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ 
งานตกแต่งภายใน ร้อยละ ๙๙.๓๖ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๙๙.๕๒ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
งานระบบป้องกันอัคคีภัย ร้อยละ ๙๙.๕๒ งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ 

และงานลิฟท์ และบันไดเลื่อน ร้อยละ ๙๖.๘๘ 
อาคารศูนย์วิจัย ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยากรรม ร้อยละ 

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๙๓.๐๓ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๕๕ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ

บทท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีนายจ้างในการจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม
ฟฟ้า การจัดให้มีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้า 

การจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การดูแลและบํารุงรักษา
ระสบอันตรายและการปฐมพยาบาล 

บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีนายจ้างในการติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า การใช้เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า เต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องป้องกัน ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างใช้เครื่องเป่าลม

ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าในสถานประกอบกิจการ อาคาร 

นอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
หน้าท่ีนายจ้างในการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า คุณสมบัติของอุปกรณ์

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชีย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการ
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ 

อาคารชั้นใต้ดินและอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยกรรม 
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 

งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๙๙.๕๔ งานระบบแก๊ส

งานสถาปัตยากรรม ร้อยละ ๙๙.๗๙ งานตกแต่งภายใน 
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ ๙๐.๔๓ งานระบบ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

ป้องกันอัคคีภัย ร้อยละ ๙๙.๓๖ งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ 
และงานลิฟท์ ร้อยละ ๙๗.๑๗ 
   ๑.๓ อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ 
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ 
   ๑.๔ งานภายนอกอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ 
ร้อยละ ๙๙.๓๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ 
สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๙๖
   ๒. จํานวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ๒,๕๐๐
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
เร่ือง การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
  ๑. ให้กระทรวงมหาดไทยกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นําทุกท้องถ่ิน 
ในการทําให้ประชาชนทุกคนลุกข้ึนมากําจัดกวาดล้างทําลายลูกน้ําทุกบ้านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการกําชับให้ผู้บริหารโรงเรียนท้ังภาครัฐและเอกชนทุกแห่งกําหนดให้มี
กวาดล้างทําลายลูกน้ําในทุกอาคาร 
  ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือไปยังทุกสถานประกอบการให้มีการจัดเวรยามกําจัดกวาดล้างทําลาย
ลูกน้ําในทุกอาคารและท่ีพัก 
  ๔. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทเอาใจใส่ให้มีก
ทําลายลูกน้ําในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม
  ๕. ให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
บ้านเรือนและอาคารค้าขายมิให้มีลูกน้ําในภาชนะต่าง ๆ
  ๖. ให้ทุกกระทรวงรับผิดชอบการดําเนินงานต
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
ท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๖ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการแล
ดังนี ้
   ๑.๑ ช่ือในการรณรงค์ 
   ๑.๒ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๙๙.๕๐ 

อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ ๑๐๐

ระปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และงานลิฟท์ ร้อยละ 
งานภายนอกอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ 

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๙๖.๘๕ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ 
๙๖.๗๕ และงานจัดสวนและปลูกต้นไม้ ร้อยละ ๙๙.๔๑ 

จํานวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ รวมท้ังสิ้น 
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

มีนาคม ๒๕๕๖  
การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี ้

ให้กระทรวงมหาดไทยกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นําทุกท้องถ่ิน ผู้นําชุมชนรับผิดชอบระดมสรรพกําลัง
ในการทําให้ประชาชนทุกคนลุกข้ึนมากําจัดกวาดล้างทําลายลูกน้ําทุกบ้านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน

ให้กระทรวงศึกษาธิการกําชับให้ผู้บริหารโรงเรียนท้ังภาครัฐและเอกชนทุกแห่งกําหนดให้มี

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือไปยังทุกสถานประกอบการให้มีการจัดเวรยามกําจัดกวาดล้างทําลาย

ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทเอาใจใส่ให้มีก
ทําลายลูกน้ําในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม 

ให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
บ้านเรือนและอาคารค้าขายมิให้มีลูกน้ําในภาชนะต่าง ๆ 

ให้ทุกกระทรวงรับผิดชอบการดําเนินงานตามบริบทของตนเอง 

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

มีนาคม ๒๕๕๖  
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ 

รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
ท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ

ช่ือในการรณรงค์ “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม
ดําเนินการระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ รวม ๗ วัน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

๕๐ งานระบบแก๊ส ร้อยละ ๙๓.๓๗ 

งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ งานระบบป้องกันอัคคีภัย 

และงานลิฟท์ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
งานภายนอกอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยกรรม 

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ ๙๗.๗๐ งานระบบประปา 

รวมท้ังสิ้น ๕,๖๘๗,๘๔๐,๔๒๕.๘๕ บาท 
บาท และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ๓,๑๘๗,๘๔๐,๔๒๕.๘๕ บาท 

ผู้นําชุมชนรับผิดชอบระดมสรรพกําลัง  
ในการทําให้ประชาชนทุกคนลุกข้ึนมากําจัดกวาดล้างทําลายลูกน้ําทุกบ้านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 

ให้กระทรวงศึกษาธิการกําชับให้ผู้บริหารโรงเรียนท้ังภาครัฐและเอกชนทุกแห่งกําหนดให้มผีู้รับผิดชอบการกําจัด

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือไปยังทุกสถานประกอบการให้มีการจัดเวรยามกําจัดกวาดล้างทําลาย

ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทเอาใจใส่ให้มีการกําจัดกวาดล้าง

ให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล

รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ เพ่ือให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 

สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๓ เป้าหมายการดําเนินงาน ให้สามารถลดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 
(Admit) ให้เหลือน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
เป็นผู้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการของแต่ละพ้ืนท่ี
   ๑.๔ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ และมาตรการ
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
   ๑.๕ มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ การควบคุมความเร็ว การควบคุมการเมาสุราแล้วขั
เล่นน้ําสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภัย การเล่นน้ําสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์
และการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   ๑.๖ ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น 
ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันท่ี ๑ มีนาคม
  ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือให้ประชาชนผูเ้ดินทางได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศให้ได้รับ
การปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดีและทั่วถึง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติดําเนินการและประสานงานในส่วนท่ีเก่ี
มีความสะดวกปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นพิเศษด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี พ
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประเทศไทยยังคงมีสถานะของการค้ามนุษย์ 
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ซึ่งประเทศไทยมีกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ด้วยการใช้หลักการทํางานแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ การป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ และนโยบายการขับเคลื่อน 
รวมท้ังยังมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสกัดก้ัน
ขบวนการค้ามนุษย์และเพ่ิมความร่วมมือกับผู้เสียหายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด
  ๒. จํานวนคดี การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ
๓๐๗ คดี ในจํานวนนี้เป็นคดีพิเศษ ๒ 
เป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และรูปแบบการนําคนมาขอทาน ตามลําดับ โดยมีคดีอยู่ในช้ันพนักงานสอบสวน 
จํานวน ๒๖๐ คดี อยู่ในช้ันพนักงานอัย
จากศาลช้ันต้นแล้ว จํานวน ๕ คด ี
  ๓. การดําเนินการในด้านต่าง ๆ ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ เป็นกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงา
หลักการการทํางานแบบสหวิชาชีพและหลักการ 
การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) 
จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานการปฏิบัติให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และป้องกัน
มิให้ปัญหาเกิดข้ึนอย่างรุนแรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

เป้าหมายการดําเนินงาน ให้สามารถลดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ
ให้เหลือน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นผู้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการของแต่ละพ้ืนท่ี 
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๖ มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการ

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ และมาตรการ
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 

มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ การควบคุมความเร็ว การควบคุมการเมาสุราแล้วขั
เล่นน้ําสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภัย การเล่นน้ําสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์
และการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวัน
มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 

ให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รับไปกํากับติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เดินทางได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศให้ได้รับ

การปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดีและทั่วถึง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติดําเนินการและประสานงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การจราจรขนส่งในสายทางต่าง ๆ
มีความสะดวกปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นพิเศษด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี พ

ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประเทศไทยยังคงมีสถานะของการค้ามนุษย์ ๓ สถานะ คือ

ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ซึ่งประเทศไทยมีกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ด้วยการใช้หลักการทํางานแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ การป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ และนโยบายการขับเคลื่อน 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสกัดก้ัน
ขบวนการค้ามนุษย์และเพ่ิมความร่วมมือกับผู้เสียหายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด 

จํานวนคดี การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ
๒ คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี รองลงมา

เป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และรูปแบบการนําคนมาขอทาน ตามลําดับ โดยมีคดีอยู่ในช้ันพนักงานสอบสวน 
คดี อยู่ในช้ันพนักงานอัยการ จํานวน ๓๘ คดี และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จํานวน 

การดําเนินการในด้านต่าง ๆ ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
เป็นกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยการใช้

หลักการการทํางานแบบสหวิชาชีพและหลักการ 5Ps ซึ่งประกอบด้วย ด้านการป้องกัน (Prevention)
Protection) นโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) และหุ้นส่วนความร่วมมือ 

จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานการปฏิบัติให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และป้องกัน
มิให้ปัญหาเกิดข้ึนอย่างรุนแรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๕๗ 

จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ 
โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

าร ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการ
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ และมาตรการ

มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ การควบคุมความเร็ว การควบคุมการเมาสุราแล้วขับข่ียานพาหนะ การจัดพ้ืนท่ี
เล่นน้ําสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภัย การเล่นน้ําสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ 

ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันท่ี ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

รับไปกํากับติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
เดินทางได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศให้ได้รับ

การปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดีและทั่วถึง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การจราจรขนส่งในสายทางต่าง ๆ 

รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สถานะ คือ ประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ซึ่งประเทศไทยมีกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ด้วยการใช้หลักการทํางานแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ การป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ และนโยบายการขับเคลื่อน 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสกัดก้ัน

จํานวนคดี การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีจํานวนท้ังสิ้น 
คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี รองลงมา

เป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และรูปแบบการนําคนมาขอทาน ตามลําดับ โดยมีคดีอยู่ในช้ันพนักงานสอบสวน 
คดี และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จํานวน ๔ คดี และมีคําพิพากษา

การดําเนินการในด้านต่าง ๆ ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
นป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยการใช้

Prevention) การดําเนินคดี (Prosecution) 
และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership) โดยแต่ละปี

จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานการปฏิบัติให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และป้องกัน
มิให้ปัญหาเกิดข้ึนอย่างรุนแรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย ์



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

  ๔. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ การเร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
ประมง การเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสืบสวนสอบสวน ขยายผลปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคม รวมท้ัง
พัฒนากระบวนการส่งกลับและการคืนสู่สังคม การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์
ทุกรูปแบบ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกําหนด
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนข
 นายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตามท่ีรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
เร่งด่วนของรัฐบาล ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
  ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
   ๑.๑ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
บทบาทสตรี งานประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานยุทธศาสตร์
และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
   ๑.๒ กองทุนตั้งตัวได้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินกา
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และอยู่ระหว่างการจัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ีสถาบันการศึกษาขอจัดตั้งเป็น
Business Incubator) และประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินประกอบธุรกิจเริ่มต้นจากก
  ๒. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
   ๒.๑ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการจัดทําข้อตกลงเพ่ือให้บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่ว
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๒.๒ การสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการ
ติดตามกํากับและตรวจสอบหน่วยบริการท่ี
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
  ๓. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
   ๓.๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งว่าอยู่ระหว่างส่งเรื่องคืนให้กระทรวงศึกษาธิก
พิจารณาทบทวน TOR ใหม ่
   ๓.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งว่ามีหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 
จะทําสัญญาได้ภายในวันท่ี ๙-๑๐ พฤษภาคม 
   ๓.๓ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับเขตพ้ืนท่ี
เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนไม่เพียงพอ โดยนําเครื่องจากเขตพ้ืนท่ีท่ีเหลือไปจัดสรรให้แก่นักเรียนท่ีมีเครื่อง
ไม่เพียงพอและกําลังดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเครื่องเหลือในภาคใต้ให้จัดส่งแท็บเล็ตท่ีเหลือไปยังเขต
พ้ืนท่ีใกล้เคียงทางไปรษณีย ์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ารดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ การเร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
ประมง การเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขยายผลปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคม รวมท้ัง
พัฒนากระบวนการส่งกลับและการคืนสู่สังคม การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์
ทุกรูปแบบ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกําหนดมาตรการและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

มีนาคม ๒๕๕๖  
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานัก

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตามท่ีรัฐมนตรี

ศันสนีย์ นาคพงศ)์ เสนอ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักรายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี ้

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ตั้งแต่วันท่ี ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องงานสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี งานประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานยุทธศาสตร์
และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

กองทุนตั้งตัวได้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการแต่งตั้งผู้อํานวยการกองทุนตั้งตัวได้ ตั้งแต่วันท่ี 
และอยู่ระหว่างการจัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ีสถาบันการศึกษาขอจัดตั้งเป็น
และประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินประกอบธุรกิจเริ่มต้นจากก

พัฒนาระบบประกันสุขภาพ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการจัดทําข้อตกลงเพ่ือให้บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
๒๕๔๕ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

การสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการ
ติดตามกํากับและตรวจสอบหน่วยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงิน พัฒนาการจัดทําต้นทุนหน่วยบริการ และพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งว่าอยู่ระหว่างส่งเรื่องคืนให้กระทรวงศึกษาธิก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งว่ามีหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
) จํานวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๑,๘๐๓,๓๓๗ เครื่อง วงเงิน ๕

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับเขตพ้ืนท่ี

เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนไม่เพียงพอ โดยนําเครื่องจากเขตพ้ืนท่ีท่ีเหลือไปจัดสรรให้แก่นักเรียนท่ีมีเครื่อง
ลังดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเครื่องเหลือในภาคใต้ให้จัดส่งแท็บเล็ตท่ีเหลือไปยังเขต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ารดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ การเร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
ประมง การเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขยายผลปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคม รวมท้ัง
พัฒนากระบวนการส่งกลับและการคืนสู่สังคม การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์

มาตรการและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

องรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานัก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตามท่ีรัฐมนตรี
เสนอ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักรายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย

) 
ได้ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องงานสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี งานประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานยุทธศาสตร์

รแต่งตั้งผู้อํานวยการกองทุนตั้งตัวได้ ตั้งแต่วันท่ี ๕ 
และอยู่ระหว่างการจัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ีสถาบันการศึกษาขอจัดตั้งเป็น ABI (Authorized 
และประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินประกอบธุรกิจเริ่มต้นจากกองทุนตั้งตัวได ้

พัฒนาระบบประกันสุขภาพ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการจัดทําข้อตกลงเพ่ือให้บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

การสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการ
มีภาวะวิกฤตทางการเงิน พัฒนาการจัดทําต้นทุนหน่วยบริการ และพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งว่าอยู่ระหว่างส่งเรื่องคืนให้กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งว่ามีหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
๕,๐๙๒,๑๗๙,๐๐๐ บาท คาดว่า

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับเขตพ้ืนท่ี
เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนไม่เพียงพอ โดยนําเครื่องจากเขตพ้ืนท่ีท่ีเหลือไปจัดสรรให้แก่นักเรียนท่ีมีเครื่อง

ลังดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเครื่องเหลือในภาคใต้ให้จัดส่งแท็บเล็ตท่ีเหลือไปยังเขต



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบมติคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลง
ว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี
โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี ้
   ๑.๑ รัฐบาลได้ดําเนินการฟ้ืนฟูและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยวิธีการต่าง ๆ และหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ 
การปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าพ้ืนท่ีต้นน้ําและพ้ืนท่ีของเอกชนโดยให้มีการบูรณาการ ให้คนไทยและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปลูกป่า ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประม
ต่างด้าวมาทําการปลูกป่าไว้ก่อนจนกว่าแผนงานและโครงการท่ีสําคัญนี้จะได้เริ่มต้นอย่างมั่นคงแล้ว
   ๑.๒ รัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ีป่าเสื่
โดยเห็นความสําคัญและประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและเรื่องการดูดซับน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานกรมป่าไม้
ได้มีการส่งเสริมการปลูกอยู่แล้วท้ังในท่ีดินกรรมสิทธ์ิและการขออนุญาตปลูกป่าท่ีป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม แต่การดําเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการปลูกป่านั้นจําเป็นจะต้องให้ประชาชนคนไทยได้รับสิทธิดังกล่าวก่อน จากนั้น
จึงจะพิจารณาให้ต่างชาติมาลงทุน 
   ๑.๓ กรณีท่ีประเทศไทยต้องชะลอการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงฯ ท่ีจะครบกําหนด 
๑๒ เดือน ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
อาเซียน อาจร้องขอให้มีการเจรจาเพ่ือปรับค่าชดเชยในสาขาอ่ืนทดแทน ซึ่งการเจรจาตกลงฯ จะต้องมีการจัดทํากรอบการเจรจา
และขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 
แนวทางในการเจรจาต่อรอง โดยอาจพิจารณาการอนุญาตให้มีการปลูกไม้ชนิดอ่ืนท่ีนอกเหนือจากไม้สัก และไม้ยาง เป็นต้น
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม
ดําเนินการตามมติคณะทํางานฯ ต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
 ใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือ
 แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 

เห็นชอบมติคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลง
ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ในการประชุมเมื่อวันท่ี 
นายปลอดประสพ สุรัสวด)ี เสนอ โดยคณะทํางานฯ มีมติให้ประเทศไทยเลื่อนเวลาการเจรจาออกไปก่อน 

รัฐบาลได้ดําเนินการฟ้ืนฟูและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยวิธีการต่าง ๆ และหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ 
การปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าพ้ืนท่ีต้นน้ําและพ้ืนท่ีของเอกชนโดยให้มีการบูรณาการ ให้คนไทยและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปลูกป่า ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณในการปลูกป่าแล้วประมาณ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท จึงเห็นควรชะลอการพิจารณาบุคคล
ต่างด้าวมาทําการปลูกป่าไว้ก่อนจนกว่าแผนงานและโครงการท่ีสําคัญนี้จะได้เริ่มต้นอย่างมั่นคงแล้ว

รัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ีป่าเสื่
โดยเห็นความสําคัญและประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและเรื่องการดูดซับน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานกรมป่าไม้
ได้มีการส่งเสริมการปลูกอยู่แล้วท้ังในท่ีดินกรรมสิทธ์ิและการขออนุญาตปลูกป่าท่ีป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม แต่การดําเนินการ

จ อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการปลูกป่านั้นจําเป็นจะต้องให้ประชาชนคนไทยได้รับสิทธิดังกล่าวก่อน จากนั้น

กรณีท่ีประเทศไทยต้องชะลอการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงฯ ท่ีจะครบกําหนด 
๒๕๕๖ ซึ่งภายหลังครบกําหนดหากประเทศไทยไม่ได้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดประเทศสมาชิก

อาเซียน อาจร้องขอให้มีการเจรจาเพ่ือปรับค่าชดเชยในสาขาอ่ืนทดแทน ซึ่งการเจรจาตกลงฯ จะต้องมีการจัดทํากรอบการเจรจา
และขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แนวทางในการเจรจาต่อรอง โดยอาจพิจารณาการอนุญาตให้มีการปลูกไม้ชนิดอ่ืนท่ีนอกเหนือจากไม้สัก และไม้ยาง เป็นต้น

ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม
ดําเนินการตามมติคณะทํางานฯ ต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือ

อการค้า พ.ศ. .... 

เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๕๙ 

เห็นชอบมติคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลง
ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 

เสนอ โดยคณะทํางานฯ มีมติให้ประเทศไทยเลื่อนเวลาการเจรจาออกไปก่อน 

รัฐบาลได้ดําเนินการฟ้ืนฟูและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยวิธีการต่าง ๆ และหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ  
การปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าพ้ืนท่ีต้นน้ําและพ้ืนท่ีของเอกชนโดยให้มีการบูรณาการ ให้คนไทยและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศเข้ามามีส่วนร่วม

ล้านบาท จึงเห็นควรชะลอการพิจารณาบุคคล
ต่างด้าวมาทําการปลูกป่าไว้ก่อนจนกว่าแผนงานและโครงการท่ีสําคัญนี้จะได้เริ่มต้นอย่างมั่นคงแล้ว 

รัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม 
โดยเห็นความสําคัญและประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและเรื่องการดูดซับน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานกรมป่าไม ้
ได้มีการส่งเสริมการปลูกอยู่แล้วท้ังในท่ีดินกรรมสิทธ์ิและการขออนุญาตปลูกป่าท่ีป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม แต่การดําเนินการ

จ อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการปลูกป่านั้นจําเป็นจะต้องให้ประชาชนคนไทยได้รับสิทธิดังกล่าวก่อน จากนั้น

กรณีท่ีประเทศไทยต้องชะลอการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงฯ ท่ีจะครบกําหนด 
ซึ่งภายหลังครบกําหนดหากประเทศไทยไม่ได้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดประเทศสมาชิก

อาเซียน อาจร้องขอให้มีการเจรจาเพ่ือปรับค่าชดเชยในสาขาอ่ืนทดแทน ซึ่งการเจรจาตกลงฯ จะต้องมีการจัดทํากรอบการเจรจา
๒๕๕๐ ประเทศไทยสามารถกําหนด

แนวทางในการเจรจาต่อรอง โดยอาจพิจารณาการอนุญาตให้มีการปลูกไม้ชนิดอ่ืนท่ีนอกเหนือจากไม้สัก และไม้ยาง เป็นต้น 
ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม

ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือ

เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

สมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า พ.ศ. .... 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
   ๑.๑ กําหนดให้ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องยื่นคําขออนุญาตตามแ
ตามท่ีกําหนด 
   ๑.๒ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม คําขอรับ
ใบอนุญาตให้จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า การมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นคําขอแทน การขอต่ออายุใบอนุญาต
การขอใบแทนใบอนุญาต และสถานท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต
   ๑.๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจคําขอ เอกสารและหลักฐานของนายทะเบียน และการพิจารณา
อนุญาตของผู้อนุญาต 
   ๑.๔ กําหนดให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ีกําหนด
   ๑.๕ กําหนดบทเฉพาะกาล
ควบคุมเพ่ือการค้าอยู่ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
  ๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ 
กรณีสมุนไพรควบคุมชนดิดังกล่าวเป็นของป่าหวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ผู้ขอจะต้องแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ค้า หรือมีไว้
ครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งของป่าหวงห้ามนั้นด้วย และเพ่ิมเติมข้อ 
การแปรรูปซึ่งสมุนไพรควบคุมท่ีเก่ียวข้องกับสั
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าวท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุ ตามมาตรา 
และในการรายงานผลการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมหรือรายงานการดําเนินง
โครงการนั้น ให้ส่งรายงานให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ดําเนินการ
ต่อไปได ้
 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
  ทรัพยากรธรรมชาติ
 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้

กําหนดให้ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องยื่นคําขออนุญาตตามแ

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม คําขอรับ
ใบอนุญาตให้จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า การมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นคําขอแทน การขอต่ออายุใบอนุญาต
การขอใบแทนใบอนุญาต และสถานท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจคําขอ เอกสารและหลักฐานของนายทะเบียน และการพิจารณา

กําหนดให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ีกําหนด 
กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับผู้ท่ีดําเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพร

ควบคุมเพ่ือการค้าอยู่ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ 

ดดังกล่าวเป็นของป่าหวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ผู้ขอจะต้องแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ค้า หรือมีไว้
ครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งของป่าหวงห้ามนั้นด้วย และเพ่ิมเติมข้อ ๘ เก่ียวกับหลักฐานการขอใบอนุญาตฯ 
การแปรรูปซึ่งสมุนไพรควบคุมท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ป่าต้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทําจาก
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าวท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุ ตามมาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ
และในการรายงานผลการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมหรือรายงานการดําเนินงานให้ผู้อนุญาตอย่างน้อยปีละ 
โครงการนั้น ให้ส่งรายงานให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ดําเนินการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ

กําหนดให้ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องยื่นคําขออนุญาตตามแบบ และเอกสารหลักฐาน

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม คําขอรับ
ใบอนุญาตให้จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า การมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นคําขอแทน การขอต่ออายุใบอนุญาต 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจคําขอ เอกสารและหลักฐานของนายทะเบียน และการพิจารณา

เก่ียวกับผู้ท่ีดําเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพร

ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ 
ดดังกล่าวเป็นของป่าหวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ผู้ขอจะต้องแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ค้า หรือมีไว้

เก่ียวกับหลักฐานการขอใบอนุญาตฯ “กรณีการส่งออก การจําหน่าย 
ตว์ป่าต้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทําจาก

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น” 
านให้ผู้อนุญาตอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และเมื่อสิ้นสุด

โครงการนั้น ให้ส่งรายงานให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ดําเนินการ

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม 

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ 

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๖๑ 

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
 

 ๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู ้

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มนีาคม 
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
 ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้
ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี
เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการของไทยในการนําเข้าสินค้าเกษตรเป้าหมายซึ่งประเทศไทยผลิตไม่เพียงพอและมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ไปปลูกในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ไทยมีความมั่นคงในเรื่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน 
Agreement : ATIGA) ซึ่งไทยมีพันธกรณีไว้แล้วภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
ยังสามารถคงสิทธิในการใช้มาตรการภายใน
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลป
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
  ๒. การดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากั
ประจําปี ๒๕๕๖] และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์การประกาศใช้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้ 
และผู้ประกอบการตามแนวชายแดนของไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เคร่ืองผลิตไฟฟ้า
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าท่ีไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์ 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. กระทรวงพลังงานได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องแรก 
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันท่ี 
ผู้ว่าการการไฟฟ้า กระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ เป็นผู้ลงนามการรับมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของภาคย่างกุ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการขนถ่ายอุปกรณ์ และการรับมอบระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายเมียนมาร์
ณ ท่าเรือกรุงย่างกุ้ง ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

คม ๒๕๕๖  
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์

ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี
Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการของไทยในการนําเข้าสินค้าเกษตรเป้าหมายซึ่งประเทศไทยผลิตไม่เพียงพอและมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ไปปลูกในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ไทยมีความมั่นคงในเรื่องผลิตผลทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น ถ่ัวเหลือง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน 

ซึ่งไทยมีพันธกรณีไว้แล้วภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
ยังสามารถคงสิทธิในการใช้มาตรการภายใน 

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลป

ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
การดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน (contract farming) 
และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธ์การประกาศใช้อย่างท่ัวถึง ท้ังนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีของประเทศเพ่ือนบ้าน
และผู้ประกอบการตามแนวชายแดนของไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เคร่ืองผลิตไฟฟ้าท่ีไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าท่ีไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์ 

ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพลังงานได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องแรก (

รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ผู้ว่าการการไฟฟ้า กระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ เป็นผู้ลงนามการรับมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการ

วงไฟฟ้าของเมียนมาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของภาคย่างกุ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการขนถ่ายอุปกรณ์ และการรับมอบระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายเมียนมาร์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๖๓ 

เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์

าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-

Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) มีวัตถุประสงค์
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการของไทยในการนําเข้าสินค้าเกษตรเป้าหมายซึ่งประเทศไทยผลิตไม่เพียงพอและมีนโยบาย

องผลิตผลทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น ถ่ัวเหลือง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 

ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยท้ังสองประเทศ

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 

การดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
contract farming) ภายใต ้ACMECS 

และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีของประเทศเพ่ือนบ้าน

 

ท่ีไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าท่ีไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์ 

(จากโรงไฟฟ้าหนองจอก) ให้แก่
๒๕๕๖ ณ ท่าเรือกรุงย่างกุ้ง โดยมี

ผู้ว่าการการไฟฟ้า กระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ เป็นผู้ลงนามการรับมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการ
วงไฟฟ้าของเมียนมาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของภาคย่างกุ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการขนถ่ายอุปกรณ์ และการรับมอบระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายเมียนมาร์ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

  ๒. กระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์เป็นการเบื้องต้นเก่ียวกับกําหนดส่งมอบ
อุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าหน่วยท่ีสอง 
ณ ท่าเรือกรุงย่างกุ้ง ได้แล้วเสร็จภายในเดือนมี
  ๓. ในการดําเนินการตามข้อ 
(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง สรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สปป.ลาว 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันท่ี 
  ๑. การหารือกับนายหุมพัน อินธะราช 
และเทคโนโลยี สปป.ลาว 
   ๑.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป
พาณิชย์ไทยเยือน สปป.ลาว เพ่ือหารือเรื่องความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ดี เนื่องจากฝ่าย สปป
การลงนามความร่วมมือระดับกระทรวงก่อน จึงยังไม่สามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สปป.ลาว ตามท่ีหารือกันไว้ได้
   ๑.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกล่าวว่า การหารือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้
จะนําไปสู่การขยายผลถึงความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ด้วย โดยเฉพาะการทําบันทึกความเข้าใจ 
ซึ่งอาจรวมเรื่องช่ัง ตวง วัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป
ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
เพ่ือรองรับการเป็นสมาชิก WTO และยินดีท่ีจะร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับ สปป
เป็นปีแห่งการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
ซึ่งจะบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวม 
จะเน้นการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดรายใหญ่ รวมท้ังจะเร่งรัดภารกิจฟ้ืนฟูผู้ประกอบการรายย่อย การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการทําแผ่นป้ายรณรงค์ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน จึงเห็นว่านอกจากความร่วมมือระดับ
กระทรวง และกรมฯ แล้ว น่าจะสร้างความร่วมมือระหว่าง
  ๒. การหารือกับนายโบเวียงคํา วงศ์ดาลา 
และเทคโนโลยี สปป.ลาว  
   ๒.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยได้แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการเยือน สปป
เพ่ือหารือเรื่องความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทย
(Minutes of the meeting) ระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สปป
จะได้ยกระดับความร่วมมือดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจ 
ทางปัญญาแล้วยังมีเรื่อง ช่ัง ตวง วัด ซึ่งท้ังสองกระทรวงน่าจะสามารถดําเนินความร่วมมือกันได้
   ๒.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยเสนอให้ภาคเอกชนของท้ังสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกลไก
ความร่วมมือเพ่ือให้การดําเนินงานมีความเข้มแข็งและประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สปป.ลาว สนับสนุน โดยแจ้งว่า สปป
WTO ดังกล่าวจะทําให้ สปป.ลาว ต้องพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งความร่วมมือระหว่างไทย
จะช่วยให้ สปป.ลาว เรียนรู้จากไทยในฐานะประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก
 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

กระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์เป็นการเบื้องต้นเก่ียวกับกําหนดส่งมอบ
อุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าหน่วยท่ีสอง (โรงไฟฟ้าลานกระบือ) ให้แก่เมียนมาร์ โดยคาดว่าจะส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าฯ
ณ ท่าเรือกรุงย่างกุ้ง ได้แล้วเสร็จภายในเดือนมนีาคม หรือต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

ในการดําเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ กระทรวงพลังงานได้ประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

มีนาคม ๒๕๕๖  
สรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการเดินทางเยือน สปป
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้

การหารือกับนายหุมพัน อินธะราช (Mr. Houmphan Intarath) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว ยินดีท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ลาว เพ่ือหารือเรื่องความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ดี เนื่องจากฝ่าย สปป

นามความร่วมมือระดับกระทรวงก่อน จึงยังไม่สามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับ
ลาว ตามท่ีหารือกันไว้ได ้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกล่าวว่า การหารือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้
ปสู่การขยายผลถึงความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ด้วย โดยเฉพาะการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ซึ่งอาจรวมเรื่องช่ัง ตวง วัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป
ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี ๒๕๓๘ ทําให้ไทยมีประสบการณ์ในการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

และยินดีท่ีจะร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับ สปป.ลาว ท้ังนี้ ไทยได้กําหนดให้ปี 
เป็นปีแห่งการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
ซึ่งจะบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวม ๒๔ หน่วยงาน ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ

ระทําผิดรายใหญ่ รวมท้ังจะเร่งรัดภารกิจฟ้ืนฟูผู้ประกอบการรายย่อย การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการทําแผ่นป้ายรณรงค์ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน จึงเห็นว่านอกจากความร่วมมือระดับ
กระทรวง และกรมฯ แล้ว น่าจะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้วย 

การหารือกับนายโบเวียงคํา วงศ์ดาลา (Dr. Boviengham Vongdala) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยได้แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการเยือน สปป
านทรัพย์สินทางปัญญาไทย-ลาว ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีการลงนามสรุปผลการประชุม 
ระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สปป

จะได้ยกระดับความร่วมมือดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระดับกระทรวงต่อไป โดยนอกจากความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้วยังมีเรื่อง ช่ัง ตวง วัด ซึ่งท้ังสองกระทรวงน่าจะสามารถดําเนินความร่วมมือกันได ้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยเสนอให้ภาคเอกชนของท้ังสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกลไก
ดําเนินงานมีความเข้มแข็งและประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

ลาว สนับสนุน โดยแจ้งว่า สปป.ลาว จะเข้าเป็นสมาชิก WTO ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 
ต้องพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งความร่วมมือระหว่างไทย

ลาว เรียนรู้จากไทยในฐานะประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก WTO 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

กระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์เป็นการเบื้องต้นเก่ียวกับกําหนดส่งมอบ
ให้แก่เมียนมาร์ โดยคาดว่าจะส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าฯ 

กระทรวงพลังงานได้ประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 

สรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
ในการเดินทางเยือน สปป.ลาว 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

ลาว ยินดีท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ลาว เพ่ือหารือเรื่องความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ดี เนื่องจากฝ่าย สปป.ลาว เห็นควรให้มี

นามความร่วมมือระดับกระทรวงก่อน จึงยังไม่สามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกล่าวว่า การหารือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้
MOU) ระหว่างสองกระทรวงในอนาคต

ซึ่งอาจรวมเรื่องช่ัง ตวง วัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว ดูแลอยู่ นอกจากนี้ 
ทําให้ไทยมีประสบการณ์ในการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

ลาว ท้ังนี้ ไทยได้กําหนดให้ปี ๒๕๕๖ 
เป็นปีแห่งการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 

หน่วยงาน ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ระทําผิดรายใหญ่ รวมท้ังจะเร่งรัดภารกิจฟ้ืนฟูผู้ประกอบการรายย่อย การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการทําแผ่นป้ายรณรงค์ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน จึงเห็นว่านอกจากความร่วมมือระดับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยได้แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ 
ลาว ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีการลงนามสรุปผลการประชุม 

ระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สปป.ลาว และหลังจากนี้
ะดับกระทรวงต่อไป โดยนอกจากความร่วมมือด้านทรัพย์สิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยเสนอให้ภาคเอกชนของท้ังสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกลไก 
ดําเนินงานมีความเข้มแข็งและประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การเข้าเป็นสมาชิก 
ต้องพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว 

WTO แล้ว 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม 
เร่ือง การขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระ
 การค้าระหว่างประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จํานวน 
๒ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการกลางและขนาดย่อม 
ต่อเนื่องระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘
และโครงการสําคัญเร่งด่วนท่ีจําเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดําเนินโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน วงเงิน 
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชุมครั้งท่ี 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้ ในการดําเนินโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการแนวทางการดําเนินการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และการค้าระหว่างประเทศร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเรื่องนี้มีความเช่ือมโยงและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงเจ้าของเรื่องพิจารณาให้การดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ
การขยายผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี และกําหนดกลุ่มประเทศเ
ยุทธศาสตร์เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย ควรพิจารณาบูรณาการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
อย่างท่ัวถึง เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน รวมท้ังเห็นควรจัดทํารายละเอียดของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ
ในส่วนของโครงการสําคัญเร่งด่วนท่ีจําเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน 
ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับมาตรการท่ีรัฐบาลดําเนินการอยู่แล้ว และพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการ
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพ่ือให้มีดอกผลจากเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานแต่ละปี ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม 
เร่ือง การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา 

กําปงเชอเตียล) และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข 
โรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆ ท่ีมียุงเป็นพาหะ

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ
   ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงโครงการและแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการขยายความร่วมมือโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา 
ในการจัดตั้งและพัฒนาวิทยาลัยกําปงเชอเตียล ออกไปจนถึงวันท่ี 
กับวัสดุและอุปกรณ์ของไทยท่ีนําเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาสําหรับกิจกรรมภายใต้ความตกลงโครงการฯ
   ๑.๒ เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขบันทึกความเข้า
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นาคม ๒๕๕๖  
การขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม

เห็นชอบการขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จํานวน ๔๐๐ 
โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro

๒๕๕๘) วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท โดยถัวจ่ายเพื่อจ่ายเพื่อดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา 
และโครงการสําคัญเร่งด่วนท่ีจําเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสรรไว้สําหรับ
ดําเนินโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้ ในการดําเนินโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการแนวทางการดําเนินการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และการค้าระหว่างประเทศร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

นิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเรื่องนี้มีความเช่ือมโยงและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก 

ทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงเจ้าของเรื่องพิจารณาให้การดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ
การขยายผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี และกําหนดกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีเป็นตลาดใหม่และมีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย ควรพิจารณาบูรณาการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
อย่างท่ัวถึง เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน รวมท้ังเห็นควรจัดทํารายละเอียดของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ
ในส่วนของโครงการสําคัญเร่งด่วนท่ีจําเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน 
ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับมาตรการท่ีรัฐบาลดําเนินการอยู่แล้ว และพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการ

าระหว่างประเทศเพ่ือให้มีดอกผลจากเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานแต่ละปี ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย 

นาคม ๒๕๕๖  
การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา 

และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข 
โรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆ ท่ีมียุงเป็นพาหะ) 

ละอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงโครงการและแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการขยายความร่วมมือโครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัยกําปงเชอเตียล) มีสาระสําคัญเป็นการขยายความร่วมมือ
ในการจัดตั้งและพัฒนาวิทยาลัยกําปงเชอเตียล ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และยกเว้นภาษีหรืออากรท้ังปวงท่ีเก่ียวข้อง
กับวัสดุและอุปกรณ์ของไทยท่ีนําเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาสําหรับกิจกรรมภายใต้ความตกลงโครงการฯ

เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขบันทึกความเข้าใจและแก้ไขหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการขยายความร่วมมือ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข (การควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมียุง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๖๕ 

หว่างประเทศมาใช้ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม

๔๐๐ ล้านบาท มาใช้เพ่ือดําเนินการ 
SMEs Pro-active) ซึ่งเป็นโครงการ

ล้านบาท โดยถัวจ่ายเพื่อจ่ายเพื่อดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสรรไว้สําหรับ

๒๕๕๗-๒๕๕๘ ปีละ ๕๐ ล้านบาท 
๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้ ในการดําเนินโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการแนวทางการดําเนินการพัฒนาและส่งเสริม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเรื่องนี้มีความเช่ือมโยงและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง

ทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงเจ้าของเรื่องพิจารณาให้การดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ

ป้าหมายท่ีเป็นตลาดใหม่และมีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย ควรพิจารณาบูรณาการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
อย่างท่ัวถึง เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน รวมท้ังเห็นควรจัดทํารายละเอียดของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และหลักเกณฑ์
ในส่วนของโครงการสําคัญเร่งด่วนท่ีจําเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท 
ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับมาตรการท่ีรัฐบาลดําเนินการอยู่แล้ว และพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการ

าระหว่างประเทศเพ่ือให้มีดอกผลจากเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัย 
และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข (การควบคุม

เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงโครงการและแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการขยายความร่วมมือโครงการ
มีสาระสําคัญเป็นการขยายความร่วมมือ

และยกเว้นภาษีหรืออากรท้ังปวงท่ีเก่ียวข้อง 
กับวัสดุและอุปกรณ์ของไทยท่ีนําเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาสําหรับกิจกรรมภายใต้ความตกลงโครงการฯ 

ใจและแก้ไขหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการขยายความร่วมมือ
การควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมียุง



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

เป็นพาหะ) มีสาระสําคัญเป็นการขยายความร่วมมือในการควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมียุงเป็นพาหะ ออก
กันยายน ๒๕๕๙ 
   ๑.๓ อนุมัติให้พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ฝ่ายไทยท้ังสองฉบับ
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจ
(Full Powers) ท่ีเห็นว่า ร่างพิธีสารท้ังสองฉบับเป็นหนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันราชอาณาจักรไทย หากผู้ลงนามหนังสือสัญญามิใช่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ลงนามต้องได้รับมอบอํานาจโดยหนังสือมอบอํานาจ 
ซึ่งออกให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ดําเนินโครงการในช่วงท่ีขยายเวลาตั้งแต่วันท่ี 
สนับสนุนงบประมาณให้กรมราชองครักษ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่
ทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
  ๑. ความพร้อมของประเทศไทยในการท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย 
States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation) 
   ๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในสาขาวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ดนตรี 
การละคร งานจดหมายเหตุ หอสมุด พิพิธภัณฑ์ มรดกทางวัฒนธรรม
ศิลปะประยุกต์ มัณฑนศิลป์ ละครสัตว์ และศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ
   ๑.๒ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากความร่วมมือตามความตกลงฯ ฝ่ายผู้ส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่
ประเทศไป-กลับของผู้แทนของตน และฝ่ายผู้รับจะรับผิดชอบค่าอาหารและท่ีพัก ค่าล่าม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ
   ๑.๓ ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 
เว้นแต่รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือรั
ท่ีจะยกเลิกความตกลงล่วงหน้าอย่างน้อย 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแจ้งเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษรตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
ของความตกลงฯ “ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่ารัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ดําเนินกระบวนการท่ีจําเป็นภายในแต่ละประเทศเพ่ือการมีผลใช้บังคับ
ของความตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว” เพ่ือให้
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีสาระสําคัญเป็นการขยายความร่วมมือในการควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมียุงเป็นพาหะ ออก

อนุมัติให้พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ฝ่ายไทยท้ังสองฉบับ
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจ

ท่ีเห็นว่า ร่างพิธีสารท้ังสองฉบับเป็นหนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันราชอาณาจักรไทย หากผู้ลงนามหนังสือสัญญามิใช่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ลงนามต้องได้รับมอบอํานาจโดยหนังสือมอบอํานาจ 

กระทรวงการต่างประเทศ และความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะใช้ในการ
ดําเนินโครงการในช่วงท่ีขยายเวลาตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้กรมราชองครักษ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่
ทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ

๒๕๕๗-๒๕๕๙ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความรว่มมือระหว่างประเทศอาเซียน

มีนาคม ๒๕๕๖  
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี ้

ความพร้อมของประเทศไทยในการท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย (Agreement on Cultural Cooperation between the Governments of the Member
States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation) 

การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในสาขาวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ดนตรี 
การละคร งานจดหมายเหตุ หอสมุด พิพิธภัณฑ์ มรดกทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ สิทธิบัตร หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
ศิลปะประยุกต์ มัณฑนศิลป์ ละครสัตว์ และศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากความร่วมมือตามความตกลงฯ ฝ่ายผู้ส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่
กลับของผู้แทนของตน และฝ่ายผู้รับจะรับผิดชอบค่าอาหารและท่ีพัก ค่าล่าม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ

ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นจะต่ออายุได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 
เว้นแต่รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนา
ท่ีจะยกเลิกความตกลงล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือนก่อนท่ีความตกลงจะสิ้นสุดลง 

ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแจ้งเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษรตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่ารัฐบาล

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ดําเนินกระบวนการท่ีจําเป็นภายในแต่ละประเทศเพ่ือการมีผลใช้บังคับ
เพ่ือใหก้ารเข้าเป็นภาคีของความตกลงฯ เป็นไปอย่างสมบูรณ ์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

มีสาระสําคัญเป็นการขยายความร่วมมือในการควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมียุงเป็นพาหะ ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๐ 

อนุมัติให้พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ฝ่ายไทยท้ังสองฉบับ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจ 

ท่ีเห็นว่า ร่างพิธีสารท้ังสองฉบับเป็นหนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันราชอาณาจักรไทย หากผู้ลงนามหนังสือสัญญามิใช่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ลงนามต้องได้รับมอบอํานาจโดยหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) 

ประเทศ และความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะใช้ในการ
ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณให้กรมราชองครักษ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ

ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 

 

ความพร้อมของประเทศไทยในการท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
Agreement on Cultural Cooperation between the Governments of the Member 

States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation) ได้แก่ 
การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในสาขาวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ดนตรี 

นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ สิทธิบัตร หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
ศิลปะประยุกต์ มัณฑนศิลป์ ละครสัตว์ และศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากความร่วมมือตามความตกลงฯ ฝ่ายผู้ส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
กลับของผู้แทนของตน และฝ่ายผู้รับจะรับผิดชอบค่าอาหารและท่ีพัก ค่าล่าม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ 

ปี หลังจากนั้นจะต่ออายุได้โดยอัตโนมัติครั้งละ ๕ ปี 
ฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนา  

ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแจ้งเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษรตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๒๒ วรรคแรก
ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่ารัฐบาล

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ดําเนินกระบวนการท่ีจําเป็นภายในแต่ละประเทศเพ่ือการมีผลใช้บังคับ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 
เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ โดยตัดมาตรา 
และมาตรา ๖ (๓) ท่ีระบุให้ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว ออก เนื่องจากการยกเว้นดังกล่าว
อยู่นอกเหนือข้อผูกพันตามกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่
  ๒. ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยให้ตัดมาตรา 
มาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) ออก แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง การลงนามในเอกสารโครงการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลง
ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems 
ท่ีสอดคล้องในระดับภูมิภาคเพ่ือจัดการการเกษตรและการผลิตอาหารท่ียั่งยืน และเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติการ (Guidelines) สําหรับการข้ึนทะเบียนการค้า และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสําหรับการกําจัดศัตรูพื
   ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน 
ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างความตกลงฯ และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี
Biocontrol Task Force ประสานการดําเนินโครงการฯ ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการใช้ชีวภัณฑ์ในการกําจัดศัตรูพืชและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขยายผลในวงกว้าง
มากข้ึน ส่วนกรณีการเกิดข้อพิพาทจากข้อตกลงและคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้โดยฉันท์มิตร ร่างความตกลงฯ ข้อ 
กําหนดให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายแม่แบบแห่งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์
การค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการอาจพิจารณากลไกการระงับข้อพิพาทอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมแทนการระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงาน

เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ให้จัดตั้งสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ โดยตัดมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๑) (๒) ท่ีระบุเอกสิทธ์ิด้านการยกเว้นภาษีอากร

ท่ีระบุให้ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว ออก เนื่องจากการยกเว้นดังกล่าว
อยู่นอกเหนือข้อผูกพันตามกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการกลั่นกรองเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ

ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยให้ตัดมาตรา 
ออก แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร

มีนาคม ๒๕๕๖  
การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN-German Project on ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างความตกลง Implementation Agreement สําหรับโครงการ

ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้อาเซียนได้พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ท่ีสอดคล้องในระดับภูมิภาคเพ่ือจัดการการเกษตรและการผลิตอาหารท่ียั่งยืน และเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนาแนวทาง

สําหรับการข้ึนทะเบียนการค้า และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสําหรับการกําจัดศัตรูพื
อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน 

ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างความตกลงฯ และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ีเห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการ
ประสานการดําเนินโครงการฯ ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการ

เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการใช้ชีวภัณฑ์ในการกําจัดศัตรูพืชและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขยายผลในวงกว้าง
มากข้ึน ส่วนกรณีการเกิดข้อพิพาทจากข้อตกลงและคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้โดยฉันท์มิตร ร่างความตกลงฯ ข้อ 
กําหนดให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายแม่แบบแห่งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์

UNCITRAL) เรื่อง การอนุญาโตตุลาการ นั้น โดยท่ีร่างความตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรของรัฐบาล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการอาจพิจารณากลไกการระงับข้อพิพาทอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมแทนการระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๖๗ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. ....  

๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ท่ีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงาน

สําคัญคือ ให้จัดตั้งสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
ท่ีระบุเอกสิทธ์ิด้านการยกเว้นภาษีอากร 

ท่ีระบุให้ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว ออก เนื่องจากการยกเว้นดังกล่าว
อยู่นอกเหนือข้อผูกพันตามกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตร ี

ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... 

ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยให้ตัดมาตรา ๕ 
ออก แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร

German Project on ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems  

สําหรับโครงการ ASEAN-German Project on 
เพ่ือให้อาเซียนได้พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ท่ีสอดคล้องในระดับภูมิภาคเพ่ือจัดการการเกษตรและการผลิตอาหารท่ียั่งยืน และเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนาแนวทาง 
สําหรับการข้ึนทะเบียนการค้า และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสําหรับการกําจัดศัตรูพืช 

ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน 
ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างความตกลงฯ และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงาน

เห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการ 
ประสานการดําเนินโครงการฯ ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการ

เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการใช้ชีวภัณฑ์ในการกําจัดศัตรูพืชและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขยายผลในวงกว้าง
มากข้ึน ส่วนกรณีการเกิดข้อพิพาทจากข้อตกลงและคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้โดยฉันท์มิตร ร่างความตกลงฯ ข้อ ๑๐ 
กําหนดให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายแม่แบบแห่งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์

ง การอนุญาโตตุลาการ นั้น โดยท่ีร่างความตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรของรัฐบาล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการอาจพิจารณากลไกการระงับข้อพิพาทอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมแทนการระงับ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม
เร่ือง การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี 
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพา
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 
ขอทบทวนท่าทีในการเจรจา ให้ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประสานงานกับทางประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี ๑๙ มีนาคม 
เร่ือง ผลการประชุม Special ASEAN
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม
วันท่ี ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
  ๑. ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุม
ROK Forest Cooperation Activities 
ของกิจกรรม ได้แก่ การจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
และสง่เสริมแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (
  ๒. ท่ีประชุมรับรอง Ministerial Statement 
และสาธารณรัฐเกาหลีท่ีมีความมุ่งมั่น และประกาศเจตนารมณ์ร่วม
และสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ การส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถ
และการดํารงชีวิตของชุมชนท่ีพ่ึงพาป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภู
ด้านคาร์บอนต่ํา และเทคโนโลยีสีเขียวด้านการป่าไม้ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช่ียวชาญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลี การดําเนินการตามกลยุทธ์เชิงรุกจากความร่วมมือด้านป่าไม้ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี
ในการจัดตั้งองค์กรผู้แทนในระดับภูมิภาคเอเชีย และการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ
ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี
 ๓. สําหรับท่าทีของประเทศไทยได้รับรองและสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวด้านป่าไม้ รวมท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนสําหรับดําเนินงานด้านการจัดการป่าไม้ในระดับประเทศและภูมิภาค
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม 
เร่ือง การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี และร่างความตกลงสําหรับ
 การดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในอาเซียน
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบ 
   ๑.๑ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี มีสาระสําคัญกล่าวถึง
การท่ีอาเซียนให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนี เช่น การให้สถาบัน
Technische Bundestanstalt (PTB) 
ของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality : ACCSQ) 
ฝ่ายอาเซียน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้

ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์ หากมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ขอทบทวนท่าทีในการเจรจา ให้ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประสานงานกับทางประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

มีนาคม ๒๕๕๖  
Special ASEAN-ROK Ministerial Meeting on Forestry 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Special ASEAN-ROK Ministerial Meeting on Forestry 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้

ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุม Preparatory Senior Offcial Meeting on the Progress of ASEAN
ROK Forest Cooperation Activities ซึ่งนําเสนอโดยผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ของกิจกรรม ได้แก่ การจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

(Green Economy) และการดําเนินโครงการความช่วยเหลือภายใต้องค์การ
Ministerial Statement ซึ่งเป็นแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีด้านป่าไม้ของประเทศอาเซียน

และสาธารณรัฐเกาหลีท่ีมีความมุ่งมั่น และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ การส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถ
และการดํารงชีวิตของชุมชนท่ีพ่ึงพาป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภู
ด้านคาร์บอนต่ํา และเทคโนโลยีสีเขียวด้านการป่าไม้ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช่ียวชาญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลี การดําเนินการตามกลยุทธ์เชิงรุกจากความร่วมมือด้านป่าไม้ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

งองค์กรผู้แทนในระดับภูมิภาคเอเชีย และการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ AFoCO 
ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหล ี

สําหรับท่าทีของประเทศไทยได้รับรองและสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ AFoCO 
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวด้านป่าไม้ รวมท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุน

สําหรับดําเนินงานด้านการจัดการป่าไม้ในระดับประเทศและภูมิภาค 

มีนาคม ๒๕๕๖  
การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี และร่างความตกลงสําหรับ
การดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี ้

ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี มีสาระสําคัญกล่าวถึง
การท่ีอาเซียนให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนี เช่น การให้สถาบัน
Technische Bundestanstalt (PTB) เป็นผู้ดําเนินโครงการฝ่ายเยอรมนี และคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ

Committee for Standards and Quality : ACCSQ) ทําหน้าท่ีประสานการดําเนินโครงการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สัปดาห์ หากมีความจําเป็นท่ีจะต้อง 
ขอทบทวนท่าทีในการเจรจา ให้ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประสานงานกับทางประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย 

ROK Ministerial Meeting on Forestry ซึ่งจัดข้ึนระหว่าง
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
Preparatory Senior Offcial Meeting on the Progress of ASEAN-

ซึ่งนําเสนอโดยผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีความก้าวหน้า
Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO) 

เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
และการดําเนินโครงการความช่วยเหลือภายใต้องค์การ AFoCO 

ซึ่งเป็นแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีด้านป่าไม้ของประเทศอาเซียน
กัน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

และสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ การส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถ
และการดํารงชีวิตของชุมชนท่ีพ่ึงพาป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมกิจกรรม
ด้านคาร์บอนต่ํา และเทคโนโลยีสีเขียวด้านการป่าไม้ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช่ียวชาญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลี การดําเนินการตามกลยุทธ์เชิงรุกจากความร่วมมือด้านป่าไม้ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

AFoCO เพื่อดําเนินกิจกรรมด้านป่าไม้

AFoCO ท่ีริเริ่มและผลักดันโดยประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวด้านป่าไม้ รวมท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุน

การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี และร่างความตกลงสําหรับ

ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี มีสาระสําคัญกล่าวถึง 
การท่ีอาเซียนให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนี เช่น การให้สถาบัน Physikalisch 

เป็นผู้ดําเนินโครงการฝ่ายเยอรมนี และคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ทําหน้าท่ีประสานการดําเนินโครงการ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๒ ร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในอาเซียน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือกําหนดรายละเอียดของข้อตกลงในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย วัตถุ
การดําเนินโครงการของฝ่ายเยอรมนีและฝ่ายอาเซียน และข้อบทอ่ืน ๆ เช่น การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไข การระงับ
ข้อพิพาท ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมถึงพันธกรณีต่าง ๆ ซึ่งจะจัดทําข้ึนระหวางอาเซียนกับสถาบัน
และระเบียบข้อบังคับของประเทศเยอรมนี ท้ังนี้ ร่างความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนาม
ในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงฯ ถึงวันท่ี 
โดยรัฐบาลเยอรมนีจะให้เงินสนับสนุนโครงการผ่านสถาบัน
  ๒. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารท้ังสองฉบับดังกล่าว
  ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าว และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
เร่ือง ขออนุมัติลงนามพิธีสาร ๒ 
 ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
 ประชาชนจีน 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ อนุมัติการลงนามร่างพิธีสาร 
การขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนําเสนอร่างพิธีสารฯ เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้พิธีสารมีผลบังคับใช้ เมื่อประเทศไทย
มอบเอกสารแจ้งการเป็นภาคีพิธีสารฯ
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคมมอบหมาย ลงนามร่างพิธีสารฯ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
คมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการต่อไป 
เจ้าของเรื่องจะต้องเสนอร่างพิธีสารฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม และเมื่อลงนามแล้วจะต้องเสนอ
เสนอพิธีสารฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนท่ีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน โดยก่อนการแสดงเจตนาให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน
จะต้องดําเนินการตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ในมาตรา 
จะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของพิธีสารฯ และในกรณีการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่า
และเป็นธรรม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในอาเซียน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือกําหนดรายละเอียดของข้อตกลงในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ การสนับสนุน
การดําเนินโครงการของฝ่ายเยอรมนีและฝ่ายอาเซียน และข้อบทอ่ืน ๆ เช่น การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไข การระงับ
ข้อพิพาท ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมถึงพันธกรณีต่าง ๆ ซึ่งจะจัดทําข้ึนระหวางอาเซียนกับสถาบัน
และระเบียบข้อบังคับของประเทศเยอรมนี ท้ังนี้ ร่างความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนาม
ในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงฯ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาดําเนินการท้ังสิ้น 

นีจะให้เงินสนับสนุนโครงการผ่านสถาบัน PTB รวมท้ังสิ้น ๒.๕ ล้านยูโร แบ่งเป็นระยะแรก 
อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารท้ังสองฉบับดังกล่าว
ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าว และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว

มีนาคม ๒๕๕๖  
๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ

ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
อนุมัติการลงนามร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 

การขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เสนอร่างพิธีสารฯ เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้พิธีสารมีผลบังคับใช้ เมื่อประเทศไทย

มอบเอกสารแจ้งการเป็นภาคีพิธีสารฯ 
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรี

ามร่างพิธีสารฯ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
คมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ 

ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการต่อไป 
เจ้าของเรื่องจะต้องเสนอร่างพิธีสารฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม และเมื่อลงนามแล้วจะต้องเสนอ
เสนอพิธีสารฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนท่ีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน โดยก่อนการแสดงเจตนาให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน

ข้ันตอนท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
จะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของพิธีสารฯ และในกรณีการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่า
และเป็นธรรม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๖๙ 

ร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพในอาเซียน มีวัตถุประสงค์
ประสงค์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ การสนับสนุน

การดําเนินโครงการของฝ่ายเยอรมนีและฝ่ายอาเซียน และข้อบทอ่ืน ๆ เช่น การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไข การระงับ
ข้อพิพาท ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมถึงพันธกรณีต่าง ๆ ซึ่งจะจัดทําข้ึนระหวางอาเซียนกับสถาบัน PTB และเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของประเทศเยอรมนี ท้ังนี้ ร่างความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนาม

ระยะเวลาดําเนินการท้ังสิ้น ๗ ปี แบ่งเป็นระยะแรก ๔ ป ี
ล้านยูโร แบ่งเป็นระยะแรก ๑.๕ ล้านยูโร 

อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารท้ังสองฉบับดังกล่าว 
ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าว และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว 

แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วย
การขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

เสนอร่างพิธีสารฯ เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้พิธีสารมีผลบังคับใช้ เมื่อประเทศไทย

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
ามร่างพิธีสารฯ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง

Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการต่อไป ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะต้องเสนอร่างพิธีสารฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม และเมื่อลงนามแล้วจะต้องเสนอ
เสนอพิธีสารฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนท่ีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน โดยก่อนการแสดงเจตนาให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน 

วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กล่าวคือ 
จะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของพิธีสารฯ และในกรณีการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
เร่ือง การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร เพื่อให้เป็นไป
ตามย่อหน้าท่ี ๑ ของข้อ ๖๓ แห่งความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร ท่ีระบุให้ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิกได้บอกกล่าว
หรือในกรณีจําเป็นได้เก็บรักษาสัตยาบันสารไว้กับเลขาธิการอาเซียนในเวลาที่เสร็จการดําเนินขั้นตอนภายในประเทศของตน
ซึ่งจะต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน หลังจากท่ีมีการลงนามความตกลงนี้ สําหรับสาระสําคัญของความตกลงฯ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านศุลกากรของประเทศสมาชิกอ
ในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าและยานพาหนะให้เรียบง่าย สอดคล้องกัน และทันสมัย ซึ่งจะช่วย
ให้อาเซียนบรรลุการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้เป้าหมายของ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งดําเนินงานในเรื่อง
ของประเทศสมาชิกในการควบคุมพรมแดนร่วมกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมถึงเพ่ิมบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศเพ่ือนบ้านพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางด้านศุลกากร อาทิ ระบบศุล
เพ่ือให้การดําเนินงานตามความตกลงฯ เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และอํานวยความสะดวกกิจกรรมเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชนไทยเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 

 ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
  ระหว่างประเทศ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวด-ีเจ้าพระยา
    ๑.๑.๑ ร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํา
เสถียรภาพ และการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังรับรองแผนปฏิบัติการ
ความร่วมมือใน ๘ สาขา ได้แก่ การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน การเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคม การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ให้ประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนามีส่วนร่วมในโครงการของ
    ๑.๑.๒ ร่างแผนปฏิบัติการ
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นฐานการผลิตเดียว โดยประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่ือมโยงกันท้ังด้านเศรษฐกิจ การผลิต และการคมนาคมขนส่ง รวมท้ังได้ระบุแผนการดําเนินการ
ใน ๘ สาขาความร่วมมือระหว่างปี ๒๕๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs)

อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร เพื่อให้เป็นไป
แห่งความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร ท่ีระบุให้ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิกได้บอกกล่าว

กรณีจําเป็นได้เก็บรักษาสัตยาบันสารไว้กับเลขาธิการอาเซียนในเวลาที่เสร็จการดําเนินขั้นตอนภายในประเทศของตน
วัน หลังจากท่ีมีการลงนามความตกลงนี้ สําหรับสาระสําคัญของความตกลงฯ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานด้านศุลกากรของประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมให้มีการจัดทํากระบวนการทางศุลกากร พิธีการศุลกากร วิธีปฏิบัติ
ในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าและยานพาหนะให้เรียบง่าย สอดคล้องกัน และทันสมัย ซึ่งจะช่วย
ให้อาเซียนบรรลุการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้เป้าหมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวตามแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ

ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ดําเนินงานในเรื่อง National Single Window ระบบศุลกากรผ่านแดน และร่วมมือกับศุลกากร

ของประเทศสมาชิกในการควบคุมพรมแดนร่วมกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมถึงเพ่ิมบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศเพ่ือนบ้านพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางด้านศุลกากร อาทิ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการด่าน 
เพ่ือให้การดําเนินงานตามความตกลงฯ เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และอํานวยความสะดวกกิจกรรมเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชนไทยเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี

Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งท่ี ๕ และร่
เจ้าพระยา-แม่โขง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดย 
ร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งท่ี ๕ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นําท่ีจะส่งเสริมสันตภิาพ

เสถียรภาพ และการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังรับรองแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินโครงการ
สาขา ได้แก่ การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน การเช่ือมโยง

เส้นทางคมนาคม การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ให้ประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนามีส่วนร่วมในโครงการของ ACMECS ด้วย 

ร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นฐานการผลิตเดียว โดยประเทศสมาชิก ACMECS 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่ือมโยงกันท้ังด้านเศรษฐกิจ การผลิต และการคมนาคมขนส่ง รวมท้ังได้ระบุแผนการดําเนินการ

๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

Customs) 

อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร เพื่อให้เป็นไป
แห่งความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร ท่ีระบุให้ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิกได้บอกกล่าว

กรณีจําเป็นได้เก็บรักษาสัตยาบันสารไว้กับเลขาธิการอาเซียนในเวลาที่เสร็จการดําเนินขั้นตอนภายในประเทศของตน 
วัน หลังจากท่ีมีการลงนามความตกลงนี้ สําหรับสาระสําคัญของความตกลงฯ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ

าเซียน ส่งเสริมให้มีการจัดทํากระบวนการทางศุลกากร พิธีการศุลกากร วิธีปฏิบัติ
ในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าและยานพาหนะให้เรียบง่าย สอดคล้องกัน และทันสมัย ซึ่งจะช่วย

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวตามแผนงาน 
ได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ระบบศุลกากรผ่านแดน และร่วมมือกับศุลกากร

ของประเทศสมาชิกในการควบคุมพรมแดนร่วมกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมถึงเพ่ิมบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือ
กากรอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการด่าน ๒๔ ช่ัวโมง 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามความตกลงฯ เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และอํานวยความสะดวกกิจกรรมเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชนไทยเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ 

ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง คร้ังท่ี ๕  

เห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
และร่างแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นําท่ีจะส่งเสริมสันตภิาพ 
ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินโครงการ

สาขา ได้แก่ การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน การเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคม การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสนับสนุน

มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างการเป็น
ACMECS เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่ือมโยงกันท้ังด้านเศรษฐกิจ การผลิต และการคมนาคมขนส่ง รวมท้ังได้ระบุแผนการดําเนินการ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฯ ดังกล่าว
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ในพ้ืนท่ีป่าไม้ หรือผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้ อาทิ การพัฒนาสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย 
การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง ร่างปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ 
เอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) 
ท่ีผ่านมา และระบุถึงแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของกรอบความร่วมมือ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 
การลดความยากจน การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง
ทางอาหาร และพลังงาน ตลอดจนยืนยันพันธกรณีในกรอบสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอให้ประเทศสมาชิก
ทบทวนความคืบหน้าการดําเนินการตามเป้าหมายการพั
   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปรับ
ถ้อยคําบางประการในร่างปฏิญญาดูชานเบ ในส่วนของประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค
(Rio+20) เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
เร่ือง แนวทางเลือกเพ่ือตัดสินอนาคตของ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจราจาโดยกําหนดท่าทีของประเทศไทยในการลําดับ
ทางเลือกเพ่ือตัดสินอนาคตของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
the Seas of East Asia : COBSEA) ตามทางเลือกท่ี 
(Status Quo) และสนับสนุนเงินบริจาค จํานวน 
โดยค่าใช้จ่ายเป็นเงินบริจาคดังกล่าว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการประชุมประจําปีระหว่างรัฐบาลขององค์กรผู้ประสานงานเพ่ือดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฯ ดังกล่าว
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย

ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ดล้อมท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ในพ้ืนท่ีป่าไม้ หรือผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้ อาทิ การพัฒนาสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย 
การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน การสร้างถนน หรือทางรถไฟข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทย จะต้องมีการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย คร้ังท่ี ๑๑ 

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ (Dushanbe Declaration) สําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ

Asia Cooperation Dialogue : ACD) ครั้งท่ี ๑๑ โดยร่างปฏิญญาดูชานเบ เป็นเอกสารรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงาน
ท่ีผ่านมา และระบุถึงแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของกรอบความร่วมมือ ACD รวมทั้งการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 
รลดความยากจน การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง

ทางอาหาร และพลังงาน ตลอดจนยืนยันพันธกรณีในกรอบสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอให้ประเทศสมาชิก
ทบทวนความคืบหน้าการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 

ระเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปรับ

ถ้อยคําบางประการในร่างปฏิญญาดูชานเบ ในส่วนของประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค

เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
แนวทางเลือกเพ่ือตัดสินอนาคตของ COBSEA 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจราจาโดยกําหนดท่าทีของประเทศไทยในการลําดับ

ทางเลือกเพ่ือตัดสินอนาคตของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ตามทางเลือกท่ี ๒ ท่ีเสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีให้คงสถานะปัจจุบัน

และสนับสนุนเงินบริจาค จํานวน ๑๕๑,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
โดยค่าใช้จ่ายเป็นเงินบริจาคดังกล่าว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการประชุมประจําปีระหว่างรัฐบาลขององค์กรผู้ประสานงานเพ่ือดําเนินการตาม

การด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Intergovernmental Meeting : IGM of COBSEA

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๗๑ 

อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฯ ดังกล่าว 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับกรณีท่ีโครงการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

๒๕๓๕ และหากมีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ในพ้ืนท่ีป่าไม้ หรือผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้ อาทิ การพัฒนาสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย 

การสร้างถนน หรือทางรถไฟข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทย จะต้องมีการดําเนินการ

 

สําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ
เป็นเอกสารรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงาน

รวมทั้งการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 
รลดความยากจน การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง

ทางอาหาร และพลังงาน ตลอดจนยืนยันพันธกรณีในกรอบสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอให้ประเทศสมาชิก
Millennium Development Goals-MDGs) 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการปรับ
Sustainable Development) และประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจราจาโดยกําหนดท่าทีของประเทศไทยในการลําดับ
ทางเลือกเพ่ือตัดสินอนาคตของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Coordinating Body on 

ท่ีเสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีให้คงสถานะปัจจุบัน 
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 

อมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการประชุมประจําปีระหว่างรัฐบาลขององค์กรผู้ประสานงานเพ่ือดําเนินการตาม

Intergovernmental Meeting : IGM of COBSEA) ครั้งท่ี ๒๑ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย 
Energy Action Plan) ซึ่งเป็นเอกสารระบุแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกรั
กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) 
การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การสํารวจ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน
ท่ีมีอยู่ในภูมิภาค การส่งเสริมมาตรการและโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังการสร้าง
ความเช่ือมโยงและเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานในภูมิภาค
  ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในการประชุม
ในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพลังงานดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก 
Pacific Summit 2013) จํานวน ๑ วัน ก่อนการจัดงาน
๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร
และการสื่อสารเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการในนามรัฐบาลไทยสําหรับการติดต่อประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศเพ่ือจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพฯ ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําฯ ตลอดจนการเสนอเรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือจัดการประชุมดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับไปหารือในรายละเอียดกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ และหน่
อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการเชิญผู้นําประเทศต่าง ๆ
เข้าร่วมการประชุม ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดป
 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
  กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาล
 แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจัก
ไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดรายละเอียดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และอ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Energy Action Plan)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue
ซึ่งเป็นเอกสารระบุแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกรั
Asia Cooperation Dialogue : ACD) รวมถึงโครงการและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการร่วมกัน ได้แก่

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การสํารวจ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน
การส่งเสริมมาตรการและโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังการสร้าง

ความเช่ือมโยงและเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานในภูมิภาค 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในการประชุม

ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 

ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพลังงานดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิ

มีนาคม ๒๕๕๖  
การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก 
วัน ก่อนการจัดงาน ITU Telecom World 2013 (คาดว่าจะกําหนดจัดงานในระหว่างวันท่ี 

ณ กรุงเทพมหานคร) ในลักษณะต่อเนื่อง (back to back) และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการในนามรัฐบาลไทยสําหรับการติดต่อประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศเพ่ือจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพฯ ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําฯ ตลอดจนการเสนอเรื่องแต่งตั้ง
ณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือจัดการประชุมดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับไปหารือในรายละเอียดกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการเชิญผู้นําประเทศต่าง ๆ
เข้าร่วมการประชุม ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปีเดียวกันด้วย

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจัก

ไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดรายละเอียดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงฯ ท้ังนี้ หากก่อนการลงนาม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ACD Energy Action Plan) 

Asia Cooperation Dialogue-ACD 
ซึ่งเป็นเอกสารระบุแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกรัฐมนตรี

รวมถึงโครงการและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการร่วมกัน ได้แก่ 
การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การสํารวจ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน 

การส่งเสริมมาตรการและโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังการสร้าง

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในการประชุม ACD ครั้งท่ี ๑๑ 

หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพลังงานดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก (Connect Asia-
คาดว่าจะกําหนดจัดงานในระหว่างวันท่ี 
และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการในนามรัฐบาลไทยสําหรับการติดต่อประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศเพ่ือจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพฯ ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําฯ ตลอดจนการเสนอเรื่องแต่งตั้ง
ณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือจัดการประชุมดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี

อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการเชิญผู้นําประเทศต่าง ๆ 
ระชุมในปีเดียวกันด้วย 

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก  

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาล

เห็นชอบร่างความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดรายละเอียดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์

นุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงฯ ท้ังนี้ หากก่อนการลงนาม 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในร่างความตกลงฯ 
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
  ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวและอาจนํามาซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น ในการจัดสรรสิทธิ
และการรักษาความลับจึงควรดําเนินการตามภาคผ
ดําเนินการด้วย ท้ังนี้ อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
(เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 

มติมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
 แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
  ๑. อนุมัติการจัดทําและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 
of Understanding on the Establishment of Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of 
Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of Equatorial Guinea) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบการปรึกษาหารืออย่าง
ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล อันจะนํามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและอิเควทอเรียลกินีให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน
  ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดํา
  ๔. ให้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นภาษาสเปน ตามข้อเสนอของฝ่ายอิเควทอเรียลกินี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
เร่ือง ผลการเยือนราชอาณาจักร
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักร
เบลเยียม ระหว่างวันท่ี ๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
  ๑. ราชอาณาจักรสวีเดน
   ๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ท่ี 
นอกจากนี้ ได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีสวีเดน และร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญาก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม

ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวและอาจนํามาซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น ในการจัดสรรสิทธิ
และการรักษาความลับจึงควรดําเนินการตามภาคผนวกในข้อตกลงฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองฝ่าย ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย ท้ังนี้ อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน) 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี

ระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
อนุมัติการจัดทําและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง

การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 
ing on the Establishment of Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of 

Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of Equatorial Guinea) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเป็นประจํา เพ่ือทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล อันจะนํามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและอิเควทอเรียลกินีให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
ให้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นภาษาสเปน ตามข้อเสนอของฝ่ายอิเควทอเรียลกินี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
าณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรป 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักร
๒๕๕๖ โดยมีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี ้

ราชอาณาจักรสวีเดน 
นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ท่ี ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน

นอกจากนี้ ได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีสวีเดน และร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กรการลักลอบการค้ายาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๗๓ 

มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม

Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวและอาจนํามาซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น ในการจัดสรรสิทธิ
นวกในข้อตกลงฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองฝ่าย ไปพิจารณา

ดําเนินการด้วย ท้ังนี้ อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกิน ี

อนุมัติการจัดทําและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Memorandum 

ing on the Establishment of Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the 
Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of Equatorial Guinea) 

เป็นทางการเป็นประจํา เพ่ือทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล อันจะนํามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง

เนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
ให้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นภาษาสเปน ตามข้อเสนอของฝ่ายอิเควทอเรียลกินี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักร

กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน 
นอกจากนี้ ได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีสวีเดน และร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือ

รรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กรการลักลอบการค้ายาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

และประสาทและสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ และแผนปฏิบัติการร่วมไทย
ซึ่งจะเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสอง
   ๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมซิมไบโอซิตี้
โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะของเสีย แล้วส่งผ่านท่อขยะแต่ละประเภทตรงไปยังโรงงานเพ่ือผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติ ทําให้สามารถนําข
ท้ังหมดของเมืองกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรถยนต์ก็ใช้ก๊าซธรรมชาติ กระทรวงพลังงานจึงควรนําเอากรณีซิมไบโอซิตี้ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการเก่ียวกับการใช้พลังงานทดแทนต่อไป สําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยของประชาชน 
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานท่ีเก่ีย
ของเสีย การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชนจากพลังงานทดแทนท่ีเป็นพลังงานสะอาดให้แก่ประชาชน โดยควรเริ่มให้ความรู้
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก
  ๒. ราชอาณาจักรเบลเยียม
   ๒.๑ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งในระหว่างวันท่ี 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม และเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา จะเสด็จเยือน
ประเทศไทย โดยจะมีคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลและคณะนักธุรกิจสาขาต่าง ๆ  ของเบลเยี่ยมตามเสด็จ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี
ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย
   ๒.๒ นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับนายโฮเซ มานูเอล บาร์โรซู 
เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และความร่วมมือทางการค้า และได้รับมอบสิทธิบัตรแสดงการข้ึนทะเบียนรับรองต้นกําเนิด
สินค้าทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย โดยจะมีสินค้าไทยอีกสองชนิด คือ กาแฟดอยช้าง
ท่ีได้รับการสนับสนุนให้ข้ึนทะเบียนต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
เร่ือง รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
 กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
 ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม-๑ กุมภาพั
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
ด้านพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียม
และทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
โดยผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย ประ
พลังงาน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน
(PTTGC) และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ท้ังนี้ บันทึกความเข้าใจฯ มี
บริษัทน้ํามันแห่งชาติของคู่ภาคี และกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานและดําเนินการตามกิจกรรม แผนงาน 
และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าหารือเพ่ือดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานต่อไป

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

และประสาทและสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ และแผนปฏิบัติการร่วมไทย
ซึ่งจะเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไปในระยะ 

นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมซิมไบโอซิตี ้ซึ่งเป็นเมืองท่ีใช้พลังงานสะอาด (ก๊าซธรรมชาติ
โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะของเสีย แล้วส่งผ่านท่อขยะแต่ละประเภทตรงไปยังโรงงานเพ่ือผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติ ทําให้สามารถนําข
ท้ังหมดของเมืองกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (recycle) สูงถึงร้อยละ ๙๙ นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบก่อสร้างอาคารและท่ีพักอาศัย
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรถยนต์ก็ใช้ก๊าซธรรมชาติ กระทรวงพลังงานจึงควรนําเอากรณีซิมไบโอซิตี้ไปพิจารณาประกอบการ

ช้พลังงานทดแทนต่อไป สําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยของประชาชน 
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการท้ิง การคัดแยกขยะ
ของเสีย การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชนจากพลังงานทดแทนท่ีเป็นพลังงานสะอาดให้แก่ประชาชน โดยควรเริ่มให้ความรู้
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก 

ราชอาณาจักรเบลเยียม 
นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งในระหว่างวันท่ี 

นี้ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม และเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา จะเสด็จเยือน
แทนระดับสูงของรัฐบาลและคณะนักธุรกิจสาขาต่าง ๆ  ของเบลเยี่ยมตามเสด็จ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี

ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย
นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับนายโฮเซ มานูเอล บาร์โรซู ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเก่ียวกับความตกลง

เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และความร่วมมือทางการค้า และได้รับมอบสิทธิบัตรแสดงการข้ึนทะเบียนรับรองต้นกําเนิด
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย โดยจะมีสินค้าไทยอีกสองชนิด คือ กาแฟดอยช้าง

ท่ีได้รับการสนับสนุนให้ข้ึนทะเบียนต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพ่ือเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงาน
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
ด้านพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียม
และทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-์เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 
โดยผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวง

มหาชน) (PTT) บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (PTTI) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากั
และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ท้ังนี้ บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญ อาทิ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

บริษัทน้ํามันแห่งชาติของคู่ภาคี และกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานและดําเนินการตามกิจกรรม แผนงาน 
และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยกระทรวงพลังงานจะได้เรียนเชิญ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าหารือเพ่ือดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

และประสาทและสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ และแผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวีเดน ฉบับท่ี ๒ 
ประเทศต่อไปในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 

ก๊าซธรรมชาติ) ท่ีผลิตได้จากขยะมูลฝอย 
โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะของเสีย แล้วส่งผ่านท่อขยะแต่ละประเภทตรงไปยังโรงงานเพ่ือผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติ ทําให้สามารถนําขยะ

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบก่อสร้างอาคารและท่ีพักอาศัย
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรถยนต์ก็ใช้ก๊าซธรรมชาติ กระทรวงพลังงานจึงควรนําเอากรณีซิมไบโอซิตี้ไปพิจารณาประกอบการ

ช้พลังงานทดแทนต่อไป สําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยของประชาชน 
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

วข้องเพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการท้ิง การคัดแยกขยะ
ของเสีย การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชนจากพลังงานทดแทนท่ีเป็นพลังงานสะอาดให้แก่ประชาชน โดยควรเริ่มให้ความรู้

นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งในระหว่างวันท่ี ๑๗-
นี้ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม และเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา จะเสด็จเยือน

แทนระดับสูงของรัฐบาลและคณะนักธุรกิจสาขาต่าง ๆ  ของเบลเยี่ยมตามเสด็จ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี
ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย 

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเก่ียวกับความตกลง
เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และความร่วมมือทางการค้า และได้รับมอบสิทธิบัตรแสดงการข้ึนทะเบียนรับรองต้นกําเนิด

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย โดยจะมีสินค้าไทยอีกสองชนิด คือ กาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง 

เลสเต เพ่ือเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงาน

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนา

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียม
เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน จัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
กอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
สาระสําคัญ อาทิ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

บริษัทน้ํามันแห่งชาติของคู่ภาคี และกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานและดําเนินการตามกิจกรรม แผนงาน 
โดยกระทรวงพลังงานจะได้เรียนเชิญ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

  ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลง 
[Joint Cooperation Agreement (JCA)] 
ปตท. จํากัด (มหาชน) และ TIMOR GAP E.P. 
แยกคอนเดนเสทในเมืองเบทาโน จากแหล่ง
ระหว่างกัน 
  ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานกิจการสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยท้ังสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นด้านพลังงานต่าง ๆ  เช่น ปริมาณการบริโภคพลังงาน
ของประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งประเทศติมอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโรงกลั่นน้ํามัน และการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประช
ความร่วมมือในการลงทุน ศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านพลังงานอันจะนําไปสู่การเพ่ิมพูนความมั่นคงทางพลังงานของท้ังสองประเทศ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
เร่ือง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม 
Plan of Action between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Belgium) 
เพ่ือวางกรอบแนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับราชอาณาจักรเบลเยียม ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประ
โดยจัดทําข้ึนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือลงนาม ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบด้วยความร่วมมือ 
และความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองประเทศ การสร้างเสริมคว
และระหว่างประเทศ และการพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคีใน 
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมท้ังด้านการป้องกันประเทศและการทหาร
   ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรว
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและไมขั่ดตอ่ผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับสาระสําคัญของร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ี 
Cooperation on Regional and Global Issues 
Chao Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) 
Cooperation Strategy (ACMECS) 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
the Belgian Council of State ซึ่งทําหน้าท่ีท้ังในส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
จึงควรเพ่ิมเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ด้วย เพ่ือให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ
ครอบคลุมทุกด้านอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายไทย ไปดําเนินการด้วย
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลง ๒ 
Joint Cooperation Agreement (JCA)] และข้อตกลงการค้าร่วม [Joint Trading Agreement (JTA)] 

TIMOR GAP E.P. ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพ่ือร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
แยกคอนเดนเสทในเมืองเบทาโน จากแหล่ง Bayu-Undan รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรของ TIMOR GAP 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานกิจการสังคม
เลสเต โดยท้ังสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นด้านพลังงานต่าง ๆ  เช่น ปริมาณการบริโภคพลังงาน

เลสเต ซึ่งประเทศติมอร์-เลสเตยังต้องพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านก๊าซธรรมชาติและน้ํามันอีกมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโรงกลั่นน้ํามัน และการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-์เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการลงทุน ศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านพลังงานอันจะนําไปสู่การเพ่ิมพูนความมั่นคงทางพลังงานของท้ังสองประเทศ

มีนาคม ๒๕๕๖  
ร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม 

ween the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Belgium) 
เพ่ือวางกรอบแนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับราชอาณาจักรเบลเยียม ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ในประเด็นท่ีตกลงกันสําหรับปี พ
โดยจัดทําข้ึนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือลงนาม ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด
และความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองประเทศ การสร้างเสริมคว
และระหว่างประเทศ และการพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคีใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการกงสุล 
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมท้ังด้านการป้องกันประเทศและการทหาร 

อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมฯ
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและไมขั่ดตอ่ผลประโยชน์

ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับสาระสําคัญของร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ี 
Cooperation on Regional and Global Issues ภายใต้หัวข้อ Joint Plan of Action ในข้อ c. ในบรรทัดท่ี 
Chao Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) เป็น Ayeyawady-Chao Phraya
Cooperation Strategy (ACMECS) และในร่างคําแปลอย่างไม่เป็นทางการช่ือภาษาไทยของ GMS 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ นอกจากนี้ ความร่วมมือตามข้อ

ซึ่งทําหน้าท่ีท้ังในส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ด้วย เพ่ือให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ

ครอบคลุมทุกด้านอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายไทย ไปดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๗๕ 

๒ ฉบับ คือ ข้อตกลงความร่วมมือ 
ding Agreement (JTA)] ระหว่างกลุ่มบริษัท 

เลสเต เพ่ือร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรง
TIMOR GAP และการซื้อ-ขายคอนเดนเสท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานกิจการสังคม 
เลสเต โดยท้ังสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นด้านพลังงานต่าง ๆ  เช่น ปริมาณการบริโภคพลังงาน

เลสเตยังต้องพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านก๊าซธรรมชาติและน้ํามันอีกมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโรงกลั่นน้ํามัน และการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย

เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการลงทุน ศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านพลังงานอันจะนําไปสู่การเพ่ิมพูนความมั่นคงทางพลังงานของท้ังสองประเทศ 

เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม (Joint 
ween the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Belgium) ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือวางกรอบแนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรไทย
เทศ ในประเด็นท่ีตกลงกันสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ 

ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด
และความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองประเทศ การสร้างเสริมความร่วมมือในประเด็นภูมิภาค

ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการกงสุล 

งการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมฯ 
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและไมขั่ดตอ่ผลประโยชน์

ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับสาระสําคัญของร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ี ๒ Strengthening 
ในบรรทัดท่ี ๒ แก้ไขคําผิดจาก Ayewaddy 

Chao Phraya-Mekong Economic 
GMS ท่ีเป็นทางการ ได้แก่ แผนงาน

ประเทศ นอกจากนี้ ความร่วมมือตามข้อ f ของ Part I ในส่วนท่ีเก่ียวกับ 
ซึ่งทําหน้าท่ีท้ังในส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 

มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ด้วย เพ่ือให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
 แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี มีสาระสําคัญเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางความร่วมมือท่ีมุ่งสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาของ
ปาปัวนิวกินี และเป็นกลไกท่ีจะช่วยรัฐบาลไทยในการบริหารการ
โดยรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีจะอํานวยความสะดวกและให้สิทธิพิเศษและความคุ้มครองท่ีสําคัญและเก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีไทย
ท่ีเข้าไปปฏิบัติงานในปาปัวนิวกินี และการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการความร่วม
การอํานวยความสะดวกพิธีการทางศุลกากร
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงฯ
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้สามารถดําเนินการ
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้เพิ่มการให้ความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพลังงาน สาธารณสุข ประมง
และเกษตรกรรม โดยเฉพาะในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคําในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์แห่งชาติของไทย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึ
ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ
แก่ต่างประเทศ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาค
เร่ือง ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่างการเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ
 ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย
รวมดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือแสดงถึงการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี
โดยการเยือนปาปัวนิวกินีครั้งนี้เป็นการเยือนระ
ในทุกมิติ ท้ังนี้ การเยือนดังกล่าวยังเป็นการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ใหม่ 
บทบาทนําของไทยในภูมิภาคอาเซียน
   ๑.๒ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ
จัดทําข้ึนเพ่ือจัดตั้งกรอบและกลไกการหารือทวิภาคี
ในลักษณะเปิดกว้าง โดยท้ังสองฝ่ายสามารถกําหนดวาระการหารือ ระดับหัวหน้าคณะ ช่วงเวลาสถานท่ีประชุมหารือ ประเด็นหารือ
ให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นระหว่างประเทศ และอ่ืน ๆ ตามท่ีท้ังส

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกิน ี

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี มีสาระสําคัญเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางความร่วมมือท่ีมุ่งสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาของ
ปาปัวนิวกินี และเป็นกลไกท่ีจะช่วยรัฐบาลไทยในการบริหารการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ปาปัวนิวกินีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีจะอํานวยความสะดวกและให้สิทธิพิเศษและความคุ้มครองท่ีสําคัญและเก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีไทย
ท่ีเข้าไปปฏิบัติงานในปาปัวนิวกินี และการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การยกเว้นภาษี
การอํานวยความสะดวกพิธีการทางศุลกากร 

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงฯ
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้สามารถดําเนินการ

โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้เพิ่มการให้ความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพลังงาน สาธารณสุข ประมง
โดยเฉพาะในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ

สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคําในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์แห่งชาติของไทย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ
แก่ต่างประเทศ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่างการเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย-ปาปัวนิวกินีในหลักการ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองคําแถลงข่าว

รวมดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือแสดงถึงการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี
โดยการเยือนปาปัวนิวกินีครั้งนี้เป็นการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของไทย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศ
ในทุกมิติ ท้ังนี้ การเยือนดังกล่าวยังเป็นการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ใหม่ (
บทบาทนําของไทยในภูมิภาคอาเซียน 

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีไทย-ปาปัวนิวกินี และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ
จัดทําข้ึนเพ่ือจัดตั้งกรอบและกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของไทยและปาปัวนิวกินี
ในลักษณะเปิดกว้าง โดยท้ังสองฝ่ายสามารถกําหนดวาระการหารือ ระดับหัวหน้าคณะ ช่วงเวลาสถานท่ีประชุมหารือ ประเด็นหารือ
ให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นระหว่างประเทศ และอ่ืน ๆ ตามท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นความเหมาะสม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี มีสาระสําคัญเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางความร่วมมือท่ีมุ่งสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาของ

ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ปาปัวนิวกินีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีจะอํานวยความสะดวกและให้สิทธิพิเศษและความคุ้มครองท่ีสําคัญและเก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีไทย

มือทางวิชาการ เช่น การยกเว้นภาษี 

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงฯ 
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้สามารถดําเนินการได้

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้เพิ่มการให้ความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพลังงาน สาธารณสุข ประมง 

โดยเฉพาะในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคําในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์แห่งชาติของไทย โดยไม่ต้อง

นจากการดําเนินงาน เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ

ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่างการเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ

ปาปัวนิวกินีในหลักการ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองคําแถลงข่าว
รวมดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือแสดงถึงการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและปาปัวนิวกิน ี

ดับนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของไทย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศ
(emerging donor) และแสดงถึง

ปาปัวนิวกินี และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของไทยและปาปัวนิวกิน ี
ในลักษณะเปิดกว้าง โดยท้ังสองฝ่ายสามารถกําหนดวาระการหารือ ระดับหัวหน้าคณะ ช่วงเวลาสถานท่ีประชุมหารือ ประเด็นหารือ 

องฝ่ายเห็นความเหมาะสม 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวั
ในร่างคําแถลงข่าวร่วมฯ ในหัวข้อ Enhancement of Bilateral Relations 
importance to the establishment of the Thailand
to discuss areas of mutual interests, ranging from political issues to economic, technical and 
cooperation as well as global challenges.
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
 ของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย
ดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมเชิงนโยบายของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลนวิซแีลนด์
ในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในทุกระดับและในมิติต่าง ๆ รวมท้ังสะท้อนถึงความสัมพันธ์
และความร่วมมืออันแน่นแฟ้นตลอด ๕๗ 
   ๑.๒ เห็นชอบหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย
และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
ดังกล่าว โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ จัดทําข้ึนเพ่ือจัดตั้งกลไกหารือเชิงนโยบายและกรอบความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (High Level Policy Dialogue) 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณ
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในหัวข้อ
รายละเอียด ดังนี้ “The Prime Ministers have recognised the importance of culture as a key factor in enhancing 
people to people connectivity. Both sides agreed to encourage the expanding of cultural cooperation between
relevant agencies of the two countries.
ปรับถ้อยคําจาก Chief Science Advisor 
เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ รวมท้ังเพ่ิมเติมกิจกรรมด้าน
นิวซีแลนด์ประสงค์จะเน้นภายใต้หนังสือแสดงเจตจํานงฯ นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการค้าและการลงทุน เห็นควรระบุอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการชักชวนนักลงทุนจากนิวซีแลนด์มาลงทุนในประเทศไทย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ
และช้ินส่วน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนจากนิวซีแลนด์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
Enhancement of Bilateral Relations รายละเอียด ดังนี้ “In this regard, they attached 

importance to the establishment of the Thailand-Papua New Guinea Bilateral Consultations as 
to discuss areas of mutual interests, ranging from political issues to economic, technical and 
cooperation as well as global challenges.” ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย-นิวซีแลนด์ในหลักการ และอนุมัติให้นายกรัฐมน

ดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมเชิงนโยบายของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลนวิซแีลนด์
ในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในทุกระดับและในมิติต่าง ๆ รวมท้ังสะท้อนถึงความสัมพันธ์

๕๗ ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์
เห็นชอบหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย

และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
ดังกล่าว โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ จัดทําข้ึนเพ่ือจัดตั้งกลไกหารือเชิงนโยบายและกรอบความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

cy Dialogue) รวมท้ังเป็นช่องทางการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างไทยและนิวซีแลนด์
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์

ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในหัวข้อ Education, culture, science and innovation
The Prime Ministers have recognised the importance of culture as a key factor in enhancing 

people to people connectivity. Both sides agreed to encourage the expanding of cultural cooperation between
relevant agencies of the two countries.” และเห็นควรเพ่ิมเติมถ้อยคําท่ีกล่าวถึง Food Security 

Chief Science Advisor เป็น High-Level Official ในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ และในคําแถลงข่าวร่วมฯ เพ่ือให้
เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ รวมท้ังเพ่ิมเติมกิจกรรมด้าน Food Safety and Food Security 
นิวซีแลนด์ประสงค์จะเน้นภายใต้หนังสือแสดงเจตจํานงฯ นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการค้าและการลงทุน เห็นควรระบุอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการชักชวนนักลงทุนจากนิวซีแลนด์มาลงทุนในประเทศไทย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ

นส่วน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนจากนิวซีแลนด์
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๗๗ 

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

ฒนธรรมท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
In this regard, they attached 

Papua New Guinea Bilateral Consultations as a mechanism 
to discuss areas of mutual interests, ranging from political issues to economic, technical and cultural 

ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ

นิวซีแลนด์ในหลักการ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองคําแถลงข่าวร่วม
ดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมเชิงนโยบายของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลนวิซแีลนด์
ในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในทุกระดับและในมิติต่าง ๆ รวมท้ังสะท้อนถึงความสัมพันธ์

ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด ์
เห็นชอบหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย-นิวซีแลนด ์

และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
ดังกล่าว โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ จัดทําข้ึนเพ่ือจัดตั้งกลไกหารือเชิงนโยบายและกรอบความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

รวมท้ังเป็นช่องทางการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างไทยและนิวซีแลนด ์
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์

ะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Education, culture, science and innovation 
The Prime Ministers have recognised the importance of culture as a key factor in enhancing 

people to people connectivity. Both sides agreed to encourage the expanding of cultural cooperation between the 
Food Security ในคําแถลงข่าวร่วมฯ และ

ในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ และในคําแถลงข่าวร่วมฯ เพ่ือให้
curity เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีไทยและ

นิวซีแลนด์ประสงค์จะเน้นภายใต้หนังสือแสดงเจตจํานงฯ นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการค้าและการลงทุน เห็นควรระบุอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการชักชวนนักลงทุนจากนิวซีแลนด์มาลงทุนในประเทศไทย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ

นส่วน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนจากนิวซีแลนด์
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม
เร่ือง การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาล
 แห่งราชอาณาจักรไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติการจัดทําและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล
ของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
between the Government of New Zealand and the Government of the Kingdom of Thailand) 
ของกรอบความร่วมมือฯ ท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริม
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพันธมิตร
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการด้
การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ตอ้งนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับความในตอนท้ายของร่างกรอบ
ความร่วมมือฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีใช้ว่า 
ในขณะท่ีฉบับภาษาไทยใช้ว่า "...กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ของกรอบความร่วมมือฯ ท่ีมิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย จึงสมควรแก้ไขถ้อยคําภาษาไทยเป็น 
มีผลเท่าเทียมกัน" 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง ผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และปาปัวนิวกินี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันท่ี 
มีนาคม ๒๕๕๖ และรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ระหว่างวันท่ี 
  ๑. ประเทศนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีพร้อมท้ังคณะผู้แทนภาคเอกชนในสาขาธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่าประเทศนิวซีแลนด์มีเทคโนโลยีในด้านนี้ท่ีมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะอย่าง
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเก่ียวให้คงคุณภาพอยู่ได้อย่างยาวนาน และสามารถผลักดันให้ผลไม้
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น กีวี เป็นผลไม้ส่งออกท่ีสําคัญและแพร่หลายไปท่ัวโลก นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มโคนม
ของบริษัท Fonterra ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ท่ีสุดในนิวซีแลนด์ และเป็นรายใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งของโลก
รวมท้ังเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ท่ีสุดให้แก่ประเทศไทย และพบว่าบริษัทมีการเลี้ยงโคนมท่ีให้ปริมาณ
น้ํานมต่อตัวสูงกว่าของประเทศไทยมาก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณานําแนวทางดังกล่าว
ของประเทศนิวซีแลนด์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการกับพืชผลทางการเกษตรและ
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ท่ีกําลังจะออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก
  ๒. รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สําเร็จราชการปาปัวนิวกินีเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ซึ่งผลการหารือทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมผลักดันความร่วมมือ
ท้ังในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ท้ังด้านการค้า การลงทุน การเกษตร การประมง การก่อสร้าง การพลังงาน การสาธารณสุข และ
การท่องเท่ียว นอกจากนี้ ไทยได้แสดงความพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ปาปัวนิวกินีนําเข้าข้าวจากไทยให้มากข้ึน จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มีนาคม ๒๕๕๖  
การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาล

อนุมัติการจัดทําและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล
ของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Framework for Cooperation on the Education Partnership 
between the Government of New Zealand and the Government of the Kingdom of Thailand) 
ของกรอบความร่วมมือฯ ท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียนไทย
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพันธมิตร
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการด้
การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับความในตอนท้ายของร่างกรอบ

ความร่วมมือฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีใช้ว่า "...in the English and Thai languages, both texts having
กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

ของกรอบความร่วมมือฯ ท่ีมิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย จึงสมควรแก้ไขถ้อยคําภาษาไทยเป็น 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และปาปัวนิวกิน ี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันท่ี 

และรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี้
ประเทศนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีพร้อมท้ังคณะผู้แทนภาคเอกชนในสาขาธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่าประเทศนิวซีแลนด์มีเทคโนโลยีในด้านนี้ท่ีมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะอย่าง
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเก่ียวให้คงคุณภาพอยู่ได้อย่างยาวนาน และสามารถผลักดันให้ผลไม้
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น กีวี เป็นผลไม้ส่งออกท่ีสําคัญและแพร่หลายไปท่ัวโลก นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มโคนม

งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ท่ีสุดในนิวซีแลนด์ และเป็นรายใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งของโลก
รวมท้ังเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ท่ีสุดให้แก่ประเทศไทย และพบว่าบริษัทมีการเลี้ยงโคนมท่ีให้ปริมาณ
น้ํานมต่อตัวสูงกว่าของประเทศไทยมาก เนื่องจากเลี้ยงด้วยหญ้าท่ีดีมีสารอาหารสูงและอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสม จึงขอให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณานําแนวทางดังกล่าว
ของประเทศนิวซีแลนด์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการกับพืชผลทางการเกษตรและการเลี้ยงโคนมของไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ท่ีกําลังจะออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก

รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สําเร็จราชการปาปัวนิวกินีเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ซึ่งผลการหารือทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมผลักดันความร่วมมือ
ท้ังในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ท้ังด้านการค้า การลงทุน การเกษตร การประมง การก่อสร้าง การพลังงาน การสาธารณสุข และ

สดงความพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ปาปัวนิวกินีนําเข้าข้าวจากไทยให้มากข้ึน จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาล

อนุมัติการจัดทําและลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล
Framework for Cooperation on the Education Partnership 

between the Government of New Zealand and the Government of the Kingdom of Thailand) โดยสาระสําคัญ
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียนไทย-นิวซีแลนด์ 

ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพันธมิตร
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษา 
การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับความในตอนท้ายของร่างกรอบ

in the English and Thai languages, both texts having equal validity" 
กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน" ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้อหา

ของกรอบความร่วมมือฯ ท่ีมิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย จึงสมควรแก้ไขถ้อยคําภาษาไทยเป็น "กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๔ 
โดยมีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี ้

ประเทศนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีพร้อมท้ังคณะผู้แทนภาคเอกชนในสาขาธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่าประเทศนิวซีแลนด์มีเทคโนโลยีในด้านนี้ท่ีมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเก่ียวให้คงคุณภาพอยู่ได้อย่างยาวนาน และสามารถผลักดันให้ผลไม ้
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น กีวี เป็นผลไม้ส่งออกท่ีสําคัญและแพร่หลายไปท่ัวโลก นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มโคนม

งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ท่ีสุดในนิวซีแลนด์ และเป็นรายใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งของโลก 
รวมท้ังเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ท่ีสุดให้แก่ประเทศไทย และพบว่าบริษัทมีการเลี้ยงโคนมท่ีให้ปริมาณ

เนื่องจากเลี้ยงด้วยหญ้าท่ีดีมีสารอาหารสูงและอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสม จึงขอให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณานําแนวทางดังกล่าว

การเลี้ยงโคนมของไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ท่ีกําลังจะออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก 

รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สําเร็จราชการปาปัวนิวกินีเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ซึ่งผลการหารือทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมผลักดันความร่วมมือ
ท้ังในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ท้ังด้านการค้า การลงทุน การเกษตร การประมง การก่อสร้าง การพลังงาน การสาธารณสุข และ

สดงความพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ปาปัวนิวกินีนําเข้าข้าวจากไทยให้มากข้ึน จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันหารือและประสานงานในรายละเอียดกับปาปัวนิวกินีเก่ียวกับรูปแบบ
และวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
(Official Visit) ของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 
ของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกรกฎาคม 
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนท่ีกระทรวงก
  ๑. การเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสเยือนไทย
  ๒. การลงทุนของฝรั่งเศสในไทยและในทวาย ฝ่ายฝรั่งเศสสนใจเข้ามาลงทุนในสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาขาอ่ืน ๆ
ได้แก่ การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อากาศยาน ระบบราง พลังงาน สาธารณสุข อวกาศ และยุทโ
ให้ฝรั่งเศสเข้ามาสํารวจลู่ทางการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมทวาย
  ๓. การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย
เห็นพ้องว่า กลไกของ FTA ของไทย-สหภาพยุโรป จะช่วยขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เพ่ิมมากข้ึน โดยฝ่ายไทย
คาดว่าจะเริ่มเจรจากับสภาพยุโรปได้ภายในครึ่งแรกของปี 
  ๔. ความร่วมมือในการวิจัยสาขาพลังงานทดแทน ฝ่ายไทยประสงค์ท่ีจะร่วมมือกับสถาบันวิจัยของฝรั่งเศสในสาขา
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะเช้ือเพลิงชีวภาพและ
ต่อไป 
  ๕. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในแอฟริกา ฝ่ายไทยต้องการเพ่ิมพูนบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบใต้
เน้นด้านการเกษตร สาธารณสุข การศึก
Summit ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยฯ กํากับดูแลด้านการพัฒนา
หารือกับฝ่ายไทยต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม
เร่ือง การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
 บังกลาเทศ  
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลบังกลาเทศ โดยมอบอํานาจให้รัฐม
ทําให้สาระสําคัญในข้อตกลงฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่ีจะดําเนินการได้ 
สําหรับสาระสําคัญของข้อตกลงฯ มีดังนี้
  ๑.๑ รัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกล
๒๕๕๕-๒๕๕๖ โดยมีเง่ือนไขข้ึนอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลไทยจะ
มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานดําเนินการ ในขณะท่ีรัฐบาลบังกลา
กระทรวงอาหารเป็นหน่วยงานดําเนินการ
   ๑.๒ การทําข้อตกลงซื้อขายข้าวจะลงนามร่วมกันระหว่างประเทศผู้ซื้อและประเทศผู้ขาย โดยเป็นไปตามหลัก
การค้าระหว่างประเทศ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันหารือและประสานงานในรายละเอียดกับปาปัวนิวกินีเก่ียวกับรูปแบบ
และวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินการต่อไป 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝร่ังเศส (ระหว่างวันท่ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

ของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อสานต่อผลการเยือนฝรั่งเศส
ของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทํา ดังนี ้

การเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสเยือนไทย 
การลงทุนของฝรั่งเศสในไทยและในทวาย ฝ่ายฝรั่งเศสสนใจเข้ามาลงทุนในสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาขาอ่ืน ๆ

ได้แก่ การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อากาศยาน ระบบราง พลังงาน สาธารณสุข อวกาศ และยุทโ
ให้ฝรั่งเศสเข้ามาสํารวจลู่ทางการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมทวาย

การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU Free Trade Agreement : FTA) 
สหภาพยุโรป จะช่วยขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เพ่ิมมากข้ึน โดยฝ่ายไทย

คาดว่าจะเริ่มเจรจากับสภาพยุโรปได้ภายในครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ 
ความร่วมมือในการวิจัยสาขาพลังงานทดแทน ฝ่ายไทยประสงค์ท่ีจะร่วมมือกับสถาบันวิจัยของฝรั่งเศสในสาขา

ทนโดยเฉพาะเช้ือเพลิงชีวภาพและ Smart grids ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสรับท่ีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องหารือกับฝ่ายไทย

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในแอฟริกา ฝ่ายไทยต้องการเพ่ิมพูนบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบใต้
เน้นด้านการเกษตร สาธารณสุข การศึกษาและพัฒนาทักษะ และสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน โดยจะมีการจัดการประชุม

ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยฯ กํากับดูแลด้านการพัฒนา

มีนาคม ๒๕๕๖  
การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล

อนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลบังกลาเทศ โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ท้ังนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิได้
ทําให้สาระสําคัญในข้อตกลงฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่ีจะดําเนินการได้ 
สําหรับสาระสําคัญของข้อตกลงฯ มีดังนี ้

บาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศตกลงท่ีจะซื้อขายข้าวนึ่งปริมาณไม่เกิน ๑
โดยมีเง่ือนไขข้ึนอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลไทยจะ

มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานดําเนินการ ในขณะท่ีรัฐบาลบังกลาเทศจะมอบหมายให้หน่วยงานอาหารภายใต้
กระทรวงอาหารเป็นหน่วยงานดําเนินการ 

การทําข้อตกลงซื้อขายข้าวจะลงนามร่วมกันระหว่างประเทศผู้ซื้อและประเทศผู้ขาย โดยเป็นไปตามหลัก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๗๙ 

กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันหารือและประสานงานในรายละเอียดกับปาปัวนิวกินีเก่ียวกับรูปแบบ

ระหว่างวันท่ี ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

เพื่อสานต่อผลการเยือนฝรั่งเศส
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และให้ส่วนราชการต่าง ๆ 

การลงทุนของฝรั่งเศสในไทยและในทวาย ฝ่ายฝรั่งเศสสนใจเข้ามาลงทุนในสาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาขาอ่ืน ๆ 
ได้แก่ การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อากาศยาน ระบบราง พลังงาน สาธารณสุข อวกาศ และยุทโธปกรณ์ โดยฝ่ายไทยได้เชิญชวน
ให้ฝรั่งเศสเข้ามาสํารวจลู่ทางการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมทวาย 

EU Free Trade Agreement : FTA) ท้ังสองฝ่าย
สหภาพยุโรป จะช่วยขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เพ่ิมมากข้ึน โดยฝ่ายไทย

ความร่วมมือในการวิจัยสาขาพลังงานทดแทน ฝ่ายไทยประสงค์ท่ีจะร่วมมือกับสถาบันวิจัยของฝรั่งเศสในสาขา
ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสรับท่ีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องหารือกับฝ่ายไทย

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในแอฟริกา ฝ่ายไทยต้องการเพ่ิมพูนบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบใต้-ใต้ กับแอฟริกา 
ษาและพัฒนาทักษะ และสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน โดยจะมีการจัดการประชุม Thai-Africa 

ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยฯ กํากับดูแลด้านการพัฒนา

การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล

อนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
นตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ท้ังนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิได้

ทําให้สาระสําคัญในข้อตกลงฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่ีจะดําเนินการได้ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี ระหว่าง ปี 
โดยมีเง่ือนไขข้ึนอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลไทยจะ

เทศจะมอบหมายให้หน่วยงานอาหารภายใต้

การทําข้อตกลงซื้อขายข้าวจะลงนามร่วมกันระหว่างประเทศผู้ซื้อและประเทศผู้ขาย โดยเป็นไปตามหลัก



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

   ๑.๓ ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถขอแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยการแจ้งเป็
ประเทศหนึ่งจะแจ้งตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อข้อเสนอดังกล่าวภายในระยะเวลา 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการแก้ไขถ้อยคําบางประการ
ไปดําเนินการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบในการทําความตกลงก่อนการลงนาม รวมท้ังให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้โอกาสในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลบังกลาเทศขยายตลาดข้าวชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพา
ข้าวขาว ๑๐๐% เป็นต้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ท้ังนี้ กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
กระทรวงพาณิชย์ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย
 และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงก
Understanding on German-Thai Dual Excellence Education between the Ministry of Education of the Kingdom 
of Thailand and the Federal Foreign Office of the Federal Republic of Germany) 
ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย โดยใช้ระบบการศึกษาทวิภาคีของเยอรมนี 
ให้แก่ระบบการอาชีวศึกษาท่ีมีอยู่ของไทย
สาระสําคญั ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกรมสนธิสัญ
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
  ๒. เห็นชอบการแก้ไขข้อความของบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทย จากเดิม 
มผีลบังคับตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
กับฉบับภาษาอังกฤษ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
ความเข้าใจฯ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการรั
เน้นการพัฒนาคณาจารย์ กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะ
ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมของคณาจารย์และความร่วมมือจากสถานประกอบการมาดําเนิ
ไทย-เยอรมัน และบรรจุเป็นสารัตถะในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถขอแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยการแจ้งเป็
ประเทศหนึ่งจะแจ้งตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อข้อเสนอดังกล่าวภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการแก้ไขถ้อยคําบางประการ
ไปดําเนินการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบในการทําความตกลงก่อนการลงนาม รวมท้ังให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้โอกาสในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลบังกลาเทศขยายตลาดข้าวชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดีท่ีมีความต้องการของตลาดในบังกลาเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ 

เป็นต้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ท้ังนี้ กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
กระทรวงพาณิชย์ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีนาคม ๒๕๕๖  
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี ้
การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-

กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
Thai Dual Excellence Education between the Ministry of Education of the Kingdom 

of Thailand and the Federal Foreign Office of the Federal Republic of Germany) มีสาระสําคัญเพ่ือใช้
ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย โดยใช้ระบบการศึกษาทวิภาคีของเยอรมนี (dual education) 
ให้แก่ระบบการอาชีวศึกษาท่ีมีอยู่ของไทย ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีมิใช่

ญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
เห็นชอบการแก้ไขข้อความของบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทย จากเดิม “...ท้ังนี้ กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับ

ผลบังคับตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน” เป็น “...ท้ังนี้ กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับมีผลเท่าเทียมกัน
ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

ให้กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ให้กระทรวงศึกษาธิการรบัความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เน้นการพัฒนาคณาจารย์ กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะ Green job และคัดเลือกสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคละ 
ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมของคณาจารย์และความร่วมมือจากสถานประกอบการมาดําเนินการนําร่องการจัดการศึกษาทวิภาคี

เยอรมัน และบรรจุเป็นสารัตถะในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถขอแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และอีก
เดือนหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว 

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการแก้ไขถ้อยคําบางประการ 
ไปดําเนินการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบในการทําความตกลงก่อนการลงนาม รวมท้ังให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้โอกาสในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ

ะข้าวคุณภาพดีท่ีมีความต้องการของตลาดในบังกลาเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ 
เป็นต้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างโอกาสทางการตลาดมากขึ้น 

Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ

เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย

-เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่าง
ารต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Memorandum of 

Thai Dual Excellence Education between the Ministry of Education of the Kingdom 
มีสาระสําคัญเพ่ือใช้เป็นกรอบความร่วมมือ

dual education) เข้ามาช่วยสร้างแรงกระตุ้น
ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีมิใช่

าและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
ท้ังนี้ กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับ 

ท้ังนี้ กรอบความร่วมมือท้ังสองฉบับมีผลเท่าเทียมกัน” เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้อง
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เสนอเพ่ิมเติม 
Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในบันทึก

บความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
และคัดเลือกสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง 

นการนําร่องการจัดการศึกษาทวิภาคี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศและกองทุนอียิปต์
 เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงา
อียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา 
Development Cooperation Agency (TICA) and the Egyptian Fund for Technical Cooperation with Africa 
มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับอียิปต์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในแอฟริกา และเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามท่ีท้ังสองฝ่ายจะเห็นชอบ
ร่วมกัน โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลตั้งแต่วันท่ีลงนามเป็นระยะเวลา 
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 
   ๑.๒ อนุมัติให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบั
เข้าใจฯ ร่วมกับผู้บริหารกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ ท้ังนี้ โดยให้ลงนาม
ในเอกสารย่อยท่ีจะเป็นกิจกรรมร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้อง
ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวง
การต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม
เร่ือง หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนภายใต้ภาคผนวก 
 ทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างหนังสือแลกเปลี่ยน 
ภายใต้ภาคผนวก ๒ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย
เพ่ือแก้ไขความคลาดเคลื่อนของการพิมพ์กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า 
ภาคผนวก ๒ ของความตกลงฯ รวม ๑๓ 
แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ การพิมพ์เลขพิกัดอัตราศุลกากรผิด จํานวน 
จํานวน ๔ รายการ 
   ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจ 
ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับเรื่องนี้ไปตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง 
การต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ชัดเจนถูกต้อง แล้วให้
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

มีนาคม ๒๕๕๖  
การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศและกองทุนอียิปต์
เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศและกองทุน

อียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา [Memorandum of Understanding between Thailand International 
Development Cooperation Agency (TICA) and the Egyptian Fund for Technical Cooperation with Africa 
มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับอียิปต์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในแอฟริกา และเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามท่ีท้ังสองฝ่ายจะเห็นชอบ

กความเข้าใจฯ จะมีผลตั้งแต่วันท่ีลงนามเป็นระยะเวลา ๓ ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลาอีก 
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือน 

อนุมัติให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบั
เข้าใจฯ ร่วมกับผู้บริหารกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ ท้ังนี้ โดยให้ลงนาม
ในเอกสารย่อยท่ีจะเป็นกิจกรรมร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ
ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวง
ดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ

ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนภายใต้ภาคผนวก ๒ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ 

เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้
เห็นชอบในหลักการร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letters) รับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อน

ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ 
เพ่ือแก้ไขความคลาดเคลื่อนของการพิมพ์กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule : PSR) 

๑๓ แห่ง สําหรับสินค้าท้ังหมด ๒๙ รายการ โดยความคลาดเคลื่อนท้ังหมดมีสาเหตุมาจากการพิมพ์ผิด
ลักษณะ ได้แก่ การพิมพ์เลขพิกัดอัตราศุลกากรผิด จํานวน ๘ รายการ การพิมพ์ตก จํานวน 

ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 

ให้กระทรวงพาณิชย์รับเรื่องนี้ไปตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง 
การต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ชัดเจนถูกต้อง แล้วให้

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๘๑ 

การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศและกองทุนอียิปต์

นความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศและกองทุน
Memorandum of Understanding between Thailand International 

Development Cooperation Agency (TICA) and the Egyptian Fund for Technical Cooperation with Africa (EFTCA)]  
มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับอียิปต์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู ้
และข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในแอฟริกา และเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามท่ีท้ังสองฝ่ายจะเห็นชอบ

ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลาอีก ๓ ปี 

อนุมัติให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจฯ ร่วมกับผู้บริหารกองทุนอียิปต์เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ ท้ังนี้ โดยให้ลงนาม
ในเอกสารย่อยท่ีจะเป็นกิจกรรมร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

แก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ 

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวง
ดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ 

ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วน

รับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อน
นิวซีแลนด์ (TNZCER) มีวัตถุประสงค์

Product Specific Rule : PSR) ภายใต้
รายการ โดยความคลาดเคลื่อนท้ังหมดมีสาเหตุมาจากการพิมพ์ผิด 

รายการ การพิมพ์ตก จํานวน ๑๗ รายการ และการพิมพ์ผิด 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ให้กระทรวงพาณิชย์รับเรื่องนี้ไปตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ชัดเจนถูกต้อง แล้วใหด้ําเนินการต่อไปได ้



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

 ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
  ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
 

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ
 

 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
  

    ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
  ระหว่างประเทศ
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา

ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ

ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 

ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค

ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 

ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ           

ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มนีาคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี 
หรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ
นายตํารวจราชสํานักประจํา ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกร
ดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ หากมีภาระด้านงบประมาณเพ่ิมข้ึนให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 
เร่ือง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือนท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ันสูง
ของระดับหรือตําแหน่งตามมติคณะกรรม
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
   ๑.๑ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งข้ัน ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือนเต็มข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่ง
   ๑.๒ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งข้ันครึ่ง ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนเต็มข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่ง 
เต็มข้ัน) 
   ๑.๓ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์สองข้ัน ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ ๖ ของเงินเดือนเต็มข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่ง 
เต็มข้ัน) 
   ๑.๔ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์ครึ่งข้ันหรือไม่ได้รับการประเมินให้เลื่อน
ข้ันเงินเดือนประจําปี ให้เบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่งตามเดิม
   ท้ังนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนี้ ไม่ถือเป็
ไม่เป็นฐานในการคํานวณสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ แก่พนักงานและลูกจ้าง
  ๒. ให้สถาบันการบินพลเรือนรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับผลประกอบการของสถาบันการบินพลเรือนซึ่ง
ในขณะท่ียังคงมีรายจ่ายอยู่ในปริมาณสูง จึงเห็นควรมีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนิ
 

 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

นาคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ

หรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้สอดรับกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ หากมีภาระด้านงบประมาณเพ่ิมข้ึนให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง

เห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือนท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ันสูง
ของระดับหรือตําแหน่งตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งข้ัน ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของเงินเดือนเต็มข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่ง 

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งข้ันครึ่ง ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของเงินเดือนเต็มข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมีสัดส่วนของผู้ท่ีได้รับเป็นจํานวนร้อยละ

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์สองข้ัน ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของเงินเดือนเต็มข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมีสัดส่วนของผู้ท่ีได้รับเป็นจํานวนร้อยละ 

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์ครึ่งข้ันหรือไม่ได้รับการประเมินให้เลื่อน
ข้ันเงินเดือนประจําปี ให้เบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราข้ันสูงของระดับหรือตําแหน่งตามเดิม 

ท้ังนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง มีลักษณะเป็นการจ่ายช่ัวคราว รวมท้ัง
ไม่เป็นฐานในการคํานวณสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ แก่พนักงานและลูกจ้าง 

ให้สถาบันการบินพลเรือนรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เก่ียวกับผลประกอบการของสถาบันการบินพลเรือนซึ่งมีแนวโน้มของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายลดลง เพราะมีจํานวนนักศึกษาลดลง 
ในขณะท่ียังคงมีรายจ่ายอยู่ในปริมาณสูง จึงเห็นควรมีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนนิการด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๘๓ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ

ให้สอดรับกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสํานักงาน
รมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

ดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ หากมีภาระด้านงบประมาณเพ่ิมข้ึนให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง   

เห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือนท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ันสูง
๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งข้ัน ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งข้ันครึ่ง ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
โดยมีสัดส่วนของผู้ท่ีได้รับเป็นจํานวนร้อยละ ๒๕ ของผู้ท่ีมีเงินเดือน

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์สองข้ัน ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
โดยมีสัดส่วนของผู้ท่ีได้รับเป็นจํานวนร้อยละ ๑๐ ของผู้ท่ีมีเงินเดือน

กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์ครึ่งข้ันหรือไม่ได้รับการประเมินให้เลื่อน

นเงินเดือนหรือค่าจ้าง มีลักษณะเป็นการจ่ายช่ัวคราว รวมท้ัง

ให้สถาบันการบินพลเรือนรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีแนวโน้มของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายลดลง เพราะมีจํานวนนักศึกษาลดลง 

ในขณะท่ียังคงมีรายจ่ายอยู่ในปริมาณสูง จึงเห็นควรมีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มนีาคม
เร่ือง การขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
   ๑.๑ การตรวจมะเร็งเต้านม โดยการทํา
ประจําปี สําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุ 
บริบูรณ์ข้ึนไป แต่ยังไม่ครบ ๕๐ ปี ให้ได้รับการตรวจทุก 
กรณีมีข้อบ่งช้ีให้ตรวจทุกป ี
  ๒. ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และ ครส
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการปรับปรุงสวัสดิการการตรวจมะเร็งเต้านมโดยการทํา
Mammogram และการ Ultrasound 
การตรวจสําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนการปรับปรุงสภาพการจ้างเก่ียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ของสถานพยาบาลและคลินิกเอกชน จะต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายเ
รวมท้ังมีแนวทางในการเพ่ิมรายได้เพ่ือให้ครอบคลุมรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยอาจพิจารณากําหนดเป็นเง่ือนไขให้คงสัดส่วนของรายจา่ย
ด้านบุคลากรต่อรายได้ให้คงอยู่ในอัตราเดิม และในกรณีผู้มีอายุก่อน 
เป็นมะเร็งเต้านมก็ควรให้ทําการตรวจ 
ดังกล่าวให้เป็นธรรมแก่ทุกรัฐวิสาหกิจ โดยเพิ่มเติมรายการการตรวจ 
ให้พิจารณาความสามารถในการจ่ายของแต่ละรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย และให้ กฟผ
ประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถเบิกได้เฉพาะในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน และ
ไม่มีสถานพยาบาลของราชการอยู่ใกล้เท่านั้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มนีาคม
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําคลังข้อมูลทางการค้า
 ระดับประเทศและคลังข้อมูล
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทํา
คลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน 
Repository : ATR) ของไทย 
   ๑.๒ ให้หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้การสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
มาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งจะนํามารวบรวมไว้ในคลังข้อมูลทางการ
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ เห็นควรดําเนินการให้เป็นไปตามมติของการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาและออกแบบระบบ
National Single Window และ ASEAN Single Window 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นาคม ๒๕๕๖  
การขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ.  

เห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี ้
การตรวจมะเร็งเต้านม โดยการทํา Mammogram และการ Ultrasound 

ประจําปี สําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุ ๔๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ในวงเงินเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินครั้งละ ๑
ปี ให้ได้รับการตรวจทุก ๑ ปี ส่วนผู้ท่ีอายุ ๕๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ให้ได้รับการตรวจทุก 

ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และ ครส. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการปรับปรุงสวัสดิการการตรวจมะเร็งเต้านมโดยการทํา

Ultrasound ในรายการตรวจสุขภาพประจําปี ควรกําหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังค่าตรวจและเง่ือนไข
การตรวจสําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนการปรับปรุงสภาพการจ้างเก่ียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ของสถานพยาบาลและคลินิกเอกชน จะต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวและบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีควบคุมได้ 
รวมท้ังมีแนวทางในการเพ่ิมรายได้เพ่ือให้ครอบคลุมรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยอาจพิจารณากําหนดเป็นเง่ือนไขให้คงสัดส่วนของรายจา่ย
ด้านบุคลากรต่อรายได้ให้คงอยู่ในอัตราเดิม และในกรณีผู้มีอายุก่อน ๔๐ ปี ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีข้อบ่งชี้ที่มีประวัติญาติสายตรง
เป็นมะเร็งเต้านมก็ควรให้ทําการตรวจ Mammogram นอกจากนี้ ให้ ครส. พิจารณาการปรับเพ่ิมสวัสดิการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพ
ดังกล่าวให้เป็นธรรมแก่ทุกรัฐวิสาหกิจ โดยเพิ่มเติมรายการการตรวจ Mammogram ไว้ในรายการตรวจสุขภาพประ
ให้พิจารณาความสามารถในการจ่ายของแต่ละรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย และให้ กฟผ. ระบุไว้ในเง่ือนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถเบิกได้เฉพาะในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน และ
ไม่มีสถานพยาบาลของราชการอยู่ใกล้เท่านั้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

นาคม ๒๕๕๖  
ขอความเห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําคลังข้อมูลทางการค้า
ระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (NTR/ATR) ของไทย 

เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้
เห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทํา

คลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (National Trade Repository : NTR/ASEAN Trade 

ให้หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้การสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
มาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งจะนํามารวบรวมไว้ในคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศ 

ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ เห็นควรดําเนินการให้เป็นไปตามมติของการประชุม

ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Senior Economic Officials Meeting : SEOM) โดยให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาและออกแบบระบบ ATR/NTR ในทางเทคนิค เพ่ือให้สอดคล้องกับการให้บริการในระบบ

ASEAN Single Window รวมท้ังให้หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

เห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ในการประชุม

Ultrasound ในรายการตรวจสุขภาพ
๑,๗๐๐ บาท โดยผู้ท่ีอายุ ๔๐ ปี

ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ให้ได้รับการตรวจทุก ๒ ปี ยกเว้น

รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการปรับปรุงสวัสดิการการตรวจมะเร็งเต้านมโดยการทํา 

ในรายการตรวจสุขภาพประจําปี ควรกําหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังค่าตรวจและเง่ือนไข
การตรวจสําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนการปรับปรุงสภาพการจ้างเก่ียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

งินดังกล่าวและบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีควบคุมได้ 
รวมท้ังมีแนวทางในการเพ่ิมรายได้เพ่ือให้ครอบคลุมรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยอาจพิจารณากําหนดเป็นเง่ือนไขให้คงสัดส่วนของรายจา่ย

ลุ่มเสี่ยงที่มีข้อบ่งชี้ที่มีประวัติญาติสายตรง
พิจารณาการปรับเพ่ิมสวัสดิการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพ

ไว้ในรายการตรวจสุขภาพประจําปี ทั้งนี้ 
ระบุไว้ในเง่ือนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถเบิกได้เฉพาะในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน และ/หรือ 
 

ขอความเห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําคลังข้อมูลทางการค้า

เห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทํา
National Trade Repository : NTR/ASEAN Trade 

ให้หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้การสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ค้าระดับประเทศ (NTR) ของไทย 

ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ เห็นควรดําเนินการให้เป็นไปตามมติของการประชุม

โดยให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
ในทางเทคนิค เพ่ือให้สอดคล้องกับการให้บริการในระบบ 

รวมท้ังให้หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นต้น ให้การสนับสนุนกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการทางการค้าและกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ รวบรวมไ
ทางการค้าระดับประเทศ (NTR) ของไทย เพ่ือช่วยในการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ เช่น ผู้ส่งออก
ผู้นําเข้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการเข้าถึงคลังข้อมูลทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน
ผ่านทางเว็บไซต์ และควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลทางการค้าในระดับประเทศและระดับอาเซียน
เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มนีาคม
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการองค์การมหาชน
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
  ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท้ังหมด ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน คนที่ 
และคนท่ี ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานกลาง เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการ ก
และเลขานุการ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรร
เก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสม
ไม่เหลื่อมล้ํา เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยให
อัตราค่าตอบแทนข้ันสูงและข้ันต่ําของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท่ีเป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลาง
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิงเปรียบเทียบกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะทุกสิ้นปีงบประมาณหรือระยะเวลาอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควร โดยให้เพ่ิมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการด้วย
  ๓. ให้สํานักงาน ก.พ.
พลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการ
องค์การมหาชน ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มนีาคม
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
  ๑. ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ
  ๒. กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรมอาเซียน
  ๓. แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออา
และความมั่นคง กองเศรษฐกิจ กองสังคมและวัฒนธรรม และกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นต้น ให้การสนับสนุนกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการทางการค้าและกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ รวบรวมไ

ของไทย เพ่ือช่วยในการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ เช่น ผู้ส่งออก
ผู้นําเข้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการเข้าถึงคลังข้อมูลทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลทางการค้าในระดับประเทศและระดับอาเซียน
เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย

นาคม ๒๕๕๖  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน

รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการองค์การมหาชน

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท้ังหมด ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน คนที่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานกลาง เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการ ก
และเลขานุการ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสม
ไม่เหลื่อมล้ํา เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยให
อัตราค่าตอบแทนข้ันสูงและข้ันต่ําของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท่ีเป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลาง
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิงเปรียบเทียบกับ

ทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะทุกสิ้นปีงบประมาณหรือระยะเวลาอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควร โดยให้เพ่ิมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการด้วย 

.ร. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
าน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการ
องค์การมหาชน ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป 

นาคม ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้
ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.
กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรมอาเซียน 
แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออา

และความมั่นคง กองเศรษฐกิจ กองสังคมและวัฒนธรรม และกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๘๕ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นต้น ให้การสนับสนุนกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการทางการค้าและกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ รวบรวมไว้ในคลังข้อมูล

ของไทย เพ่ือช่วยในการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ เช่น ผู้ส่งออก
ผู้นําเข้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการเข้าถึงคลังข้อมูลทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลทางการค้าในระดับประเทศและระดับอาเซียน 
เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน 

รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการองค์การมหาชน 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท้ังหมด ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน คนที่ ๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานกลาง เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ
มการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ

เก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสม 
ไม่เหลื่อมล้ํา เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ จัดทําข้อเสนอการปรับปรุง
อัตราค่าตอบแทนข้ันสูงและข้ันต่ําของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท่ีเป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลาง
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิงเปรียบเทียบกับ

ทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะทุกสิ้นปีงบประมาณหรือระยะเวลาอ่ืน

รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
าน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน

.ศ. ๒๕๔๕ 

แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กองการเมือง
และความมั่นคง กองเศรษฐกิจ กองสังคมและวัฒนธรรม และกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มนีาคม
เร่ือง รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 
 พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซึ่งมีความสําเร็จจากการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ ใน 
สังคมไทยเริ่มเห็นความสําคัญของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็
มีแนวโน้มดีข้ึน และประเด็นท่ีสอง เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งในทุกภูมิภาคและมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนา
สู่มาตรฐานสากลยังไม่บรรลุในช่วงครึ่งแผนแรก 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดการความรู้ การถอดบทเรียนการปฏิบัติท่ีดีด้านสิทธิมนุษยชน และการใช้ประโยชน์
ในการปรับแผนงานของหน่วยงานตนเองและการถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน รวมท้ังการวิจัยในเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีมีค่อนข้างน้อยม
   ๑.๒ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องนําผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ
ไปดําเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนภารกิจท่ีท้าทายท่ีจะต้องดาํเนินการ
ท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาลผ
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งข้ึน 
  ๒. ให้กระทรวงยุติธรรม 
การต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีแผนในการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีควา
ท้ังสิทธิของตนเองและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนอย่างจริงจัง รวมท้ังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
ให้ความสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนเพ่ิมมากข้ึนท้ังในระดับท้องถ่ิน ชุมชน 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ ในข้ันปฏิบัติหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาดําเนินการผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มนีาคม
เร่ือง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล
การอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร
   ๑.๑ การจัดกลุ่มข้าราชการเป็น 
แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลฯ ประจําปีงบประมาณ พ
    ๑.๑.๑ กลุ่ม 
อํานวยการระดับต้นและระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและระดับเช่ียวชาญ
    ๑.๑.๒ กลุ่ม 
พิเศษ) น้ําหนักการจ่าย ๑.๒๕ 
    ๑.๑.๓ กลุ่ม 
ทุกระดับและลูกจ้างประจํา) น้ําหนักการจ่าย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 

รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี ้
รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 

ซึ่งมีความสําเร็จจากการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ ใน ๒ 
สังคมไทยเริ่มเห็นความสําคัญของการเคารพศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มีแนวโน้มดีข้ึน และประเด็นท่ีสอง เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งในทุกภูมิภาคและมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนา
สู่มาตรฐานสากลยังไม่บรรลุในช่วงครึ่งแผนแรก (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) โดยยังประสบปัญหาในหลายประการ ท้ังปัญหาการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดการความรู้ การถอดบทเรียนการปฏิบัติท่ีดีด้านสิทธิมนุษยชน และการใช้ประโยชน์
ในการปรับแผนงานของหน่วยงานตนเองและการถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน รวมท้ังการวิจัยในเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีมีค่อนข้างน้อยม

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องนําผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ
ไปดําเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนภารกิจท่ีท้าทายท่ีจะต้องดาํเนินการ
ท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาลผลักดันเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ควบคู่กับการดําเนินงานตามภารกิจของตนเองในการเพ่ิม

ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีแผนในการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
ท้ังสิทธิของตนเองและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนอย่างจริงจัง รวมท้ังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
ให้ความสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนเพ่ิมมากข้ึนท้ังในระดับท้องถ่ิน ชุมชน 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ ในข้ันปฏิบัติหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาดําเนินการผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน

บนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

นาคม ๒๕๕๖  
แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน
ร. เสนอ ดังนี ้

การจัดกลุ่มข้าราชการเป็น ๓ กลุ่ม และน้ําหนักในการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งหลักเกณฑ์
แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แก่ 

กลุ่ม ๑ ข้าราชการระดับสูง (ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้นและระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและระดับเช่ียวชาญ

กลุ่ม ๒ ข้าราชการระดับกลาง (ตําแหน่งประเภทวิชาการะดับชํานาญการและระดับชํานาญการ

กลุ่ม ๓ ข้าราชการระดับต้น (ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป
น้ําหนักการจ่าย ๑.๔๐ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (ช่วงคร่ึงแผน) ประจําปี 

รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (ช่วงครึ่งแผน) 
๒ ประเด็นสําคัญ คือ ประเด็นแรก 

นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มีแนวโน้มดีข้ึน และประเด็นท่ีสอง เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งในทุกภูมิภาคและมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนา

นหลายประการ ท้ังปัญหาการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดการความรู้ การถอดบทเรียนการปฏิบัติท่ีดีด้านสิทธิมนุษยชน และการใช้ประโยชน์
ในการปรับแผนงานของหน่วยงานตนเองและการถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน รวมท้ังการวิจัยในเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีมีค่อนข้างน้อยมาก 

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องนําผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ 
ไปดําเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนภารกิจท่ีท้าทายท่ีจะต้องดาํเนินการ

ควบคู่กับการดําเนินงานตามภารกิจของตนเองในการเพ่ิม

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวง
อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีแผนในการขับเคลื่อน
มรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน

ท้ังสิทธิของตนเองและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนอย่างจริงจัง รวมท้ังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
ให้ความสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนเพ่ิมมากข้ึนท้ังในระดับท้องถ่ิน ชุมชน ขยายสู่
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ ในข้ันปฏิบัติหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาดําเนินการผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน 

สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 

สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน

กลุ่ม และน้ําหนักในการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งหลักเกณฑ์ 

ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้นและระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและระดับเช่ียวชาญ) น้ําหนักการจ่าย ๑.๐๐ 

ชาการะดับชํานาญการและระดับชํานาญการ

ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๑.๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ
  ๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัลให้กับลูกจ้างช่ัวคร
ให้กับบุคลากรภาครัฐอย่างท่ัวถึง ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมภิาค และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุโขทัย แล
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
และจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ 
  ๑. จังหวัดสุโขทัย 
   ๑.๑ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวม 
จํานวน ๑๗๗,๗๙๔ คน ในการให้ความช่วยเหลือ 
ท่ีประสบภัยแล้งเป็นกรณีเร่งด่วน 
   ๑.๒ จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน 
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๒๖,๐๔๙,๓๗๕ บาท เพ่ือให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย
และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือนําเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุมัติ
   ๑.๓ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๔ ตําบลคลองกระจง และหมู่ท่ี 
ท่ีเก่ียวข้องได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรในทุก ๆ ด้านแล้ว
  ๒. จังหวัดตาก 
   ๒.๑ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวม 
จํานวน ๑๖๘,๕๘๗ คน ในการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด
อําเภอ และท้องถ่ิน โดยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ทราบและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และจังหวัดได้จัดสรรเงินให้อําเภอ 
จํานวนอําเภอละ ๓ ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแล้งเป็นกรณีเร่งด่วน
   ๒.๒ จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน 
จํานวน ๕๗ โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
การดําเนินการเพ่ือนําเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเพ่ือนําเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณา
อนุมัต ิ
   ๒.๓ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
แจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อ
ท่ีรัฐบาลได้กําหนดในช่วง ๙๐ วัน ระวังอันตรายด้านภัยแล้ง ในระหว่างวันท่ี 
ได้เดินทางไปตรวจสภาพพ้ืนท่ีสะพานมิตรภาพไทย
และพบปะประชาชนในบริเวณตลาดริมเมย รวมท้ังติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการขยาย
พ้ืนท่ีริมสะพานครอบคลุมพ้ืนท่ีริมแม่นํ้าเพ่ือก่อสร้างเป็นลานจอดรถ และการเตรียมการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมบริการ
Service ในการรวมส่วนราชการท่ีให้บริการในพ้ืนท่ีชายแดน เช่น ด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน
นอกจากนี้ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการขยายท่าอากาศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ให้ใช้หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ
สําหรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย 

ร. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัลให้กับลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานราชการ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับบุคลากรภาครัฐอย่างท่ัวถึง ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมภิาค และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุโขทัย แล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) และคณะ ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันท่ี 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้

ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวม ๙ อําเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 
คน ในการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดมอบอํานาจให้อําเภอ จํานวนอําเภอละ 

จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน 
บาท เพ่ือให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือนําเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุมัต ิ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ติดตามข้อเท็จจริง

และหมู่ท่ี ๑๐ ตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จากสภาพข้อเท็จจริงจังหวัดและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรในทุก ๆ ด้านแล้ว 

ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวม ๙ อําเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 
คน ในการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด

อําเภอ และท้องถ่ิน โดยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ทราบและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และจังหวัดได้จัดสรรเงินให้อําเภอ 
ท เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแล้งเป็นกรณีเร่งด่วน 

จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน 
โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๙๖,๖๗๕,๕๑๕ บาท เพ่ือให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่า

การดําเนินการเพ่ือนําเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเพ่ือนําเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณา

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ได้นํามาตรการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้นําชุมชนได้รับทราบเก่ียวกับมาตรการ

วัน ระวังอันตรายด้านภัยแล้ง ในระหว่างวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 
ได้เดินทางไปตรวจสภาพพ้ืนท่ีสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ตรวจสภาพเศรษฐกิจและการค้าชายแดนอําเภอแม่สอด โดยตรวจเยี่ยม
และพบปะประชาชนในบริเวณตลาดริมเมย รวมท้ังติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการขยาย
พ้ืนท่ีริมสะพานครอบคลุมพ้ืนท่ีริมแม่นํ้าเพ่ือก่อสร้างเป็นลานจอดรถ และการเตรียมการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมบริการ

ในการรวมส่วนราชการท่ีให้บริการในพ้ืนท่ีชายแดน เช่น ด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน
นอกจากนี้ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการขยายท่าอากาศยานแม่สอดด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๘๗ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีเสนอ 

รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
าว และพนักงานราชการ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ

รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมภิาค และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

และคณะ ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

อําเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน ๕๑,๙๙๐ ครัวเรือน 
จังหวัดมอบอํานาจให้อําเภอ จํานวนอําเภอละ ๒ ล้านบาท ช่วยเหลือราษฎร

จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน ๙ อําเภอ 
แล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป้องกัน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ติดตามข้อเท็จจริง
ตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จากสภาพข้อเท็จจริงจังหวัดและหน่วยงาน

อําเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน ๕๕,๖๕๘ ครัวเรือน 
คน ในการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด 

อําเภอ และท้องถ่ิน โดยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ทราบและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และจังหวัดได้จัดสรรเงินให้อําเภอ 

จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน ๙ อําเภอ 
บาท เพ่ือให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การดําเนินการเพ่ือนําเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเพ่ือนําเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณา

ได้นํามาตรการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
งภายในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้นําชุมชนได้รับทราบเก่ียวกับมาตรการ

กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ
และการค้าชายแดนอําเภอแม่สอด โดยตรวจเยี่ยม

และพบปะประชาชนในบริเวณตลาดริมเมย รวมท้ังติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการขยาย
พ้ืนท่ีริมสะพานครอบคลุมพ้ืนท่ีริมแม่นํ้าเพ่ือก่อสร้างเป็นลานจอดรถ และการเตรียมการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมบริการ One Stop 

ในการรวมส่วนราชการท่ีให้บริการในพ้ืนท่ีชายแดน เช่น ด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ 
   ๑.๑ ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
    ๑.๑.๑ การรับรายงานธุรกรรม สํานักงาน ปปง
ได้แก่ ธุรกรรมเงินสด จํานวน ๙๓๓,๔๘๒ 
จํานวน ๑๖๖,๕๗๘ ธุรกรรม กิจกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย จํานวน 
    ๑.๑.๒ การดําเนินการได้ จํานวน 
๑๒ เรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูล จํานวน 
    ๑.๑.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ดําเนินการท้ังสิ้น จํานวน 
๑,๐๗๑ ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ 
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จํานวน 
    ๑.๑.๔ การดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น 
จํานวน ๔๑๙ คดี เป็นคดีท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบ เช่น ความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 
ศุลกากร จํานวน ๕๙ คดี ทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ จํานวน 
    ๑.๑.๕ สถานะการดําเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันท่ี 
ทรัพย์สินรวม ๔,๑๒๗,๖๖๔,๕๑๘.๙๗ 
๒,๔๙๓,๖๒๐,๓๗๐.๐๙ บาท ศาลยกคําร้อง จํานวน 
ของศาล จํานวน ๓๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน 
   ๑.๒ การบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้จากการยึดและ
    ๑.๒.๑ เก็บรักษาทรัพย์สินท่ียึดและ
มีมูลค่าท้ังสิ้น ๓,๑๕๕,๕๖๓,๔๗๑.๑๐ 
    ๑.๒.๒ นําทรัพย์สินท่ีศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันท่ี 
กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๗ คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน 
    ๑.๒.๓ ระหว่างวันท่ี 
มูลค่าทรัพย์สินท่ีนําส่ง ๒,๓๗๘,๔๘๘.
    ๑.๒.๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว้เพราะจะเป็นภาระราชการ โดยระหว่าง
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน 
๕,๔๓๘,๔๗๐ บาท และดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้
ค้ําประกัน จํานวน ๑ รายการ แต่งตั้งผู้จัดการบริหารดูแล จํานวน 
๖ รายการ 
    ๑.๒.๕ ส่งเจ้าหน้าท่ีสํารวจทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง
ยึดและ/หรืออายัดไว้ท่ัวประเทศ รวมทรัพย์สินท่ีสํารวจ จํานวน 
    ๑.๒.๖ ดําเนินการบริหารจัดการกองทุน จํานวน 
   ๑.๓ ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นาคม ๒๕๕๖  
รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน 

การรับรายงานธุรกรรม สํานักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทําธุรกรรม จํานวนท้ังสิ้น 
๔๘๒ ธุรกรรม ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน จํานวน ๗๖๒,๘๒๘ ธุรกรรม ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันคว

ธุรกรรม กิจกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย จํานวน ๒๘๓ ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จํานวน 
การดําเนินการได้ จํานวน ๗๑ เรื่อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกสํานักงาน ปปง

เรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูล จํานวน ๓ เรื่อง 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ดําเนินการท้ังสิ้น จํานวน 

ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จํานวน 
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จํานวน ๑๗๒ ครั้ง 

การดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น 
คดี เป็นคดีท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบ เช่น ความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 

คดี ทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ จํานวน ๓๒ คด ีเป็นต้น 
สถานะการดําเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓
๙๗ บาท โดยศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน 

บาท ศาลยกคําร้อง จํานวน ๔๓ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๓๓,๗๒๐,๒๓๔.๐๓ 
คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๐๐,๒๑๖,๕๓๑.๗๐ บาท 
การบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน 

เก็บรักษาทรัพย์สินท่ียึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
๑๐ บาท 
นําทรัพย์สินท่ีศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันท่ี 

คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๗,๓๖๘,๑๑๖.๐๔ บาท 
ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นําทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ จํานวน 

.๙๗ บาท 
การบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว้เพราะจะเป็นภาระราชการ โดยระหว่าง

กันยายน ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 
บาท และดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอ่ืน ๆ ได้แก่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีสัญญา

รายการ แต่งตั้งผู้จัดการบริหารดูแล จํานวน ๑ รายการ และบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า จํานวน 

ส่งเจ้าหน้าท่ีสํารวจทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง
หรืออายัดไว้ท่ัวประเทศ รวมทรัพย์สินท่ีสํารวจ จํานวน ๑๕๙ รายการ มูลค่า ๒๓๖,๘๑๐,

ดําเนินการบริหารจัดการกองทุน จํานวน ๑๐ รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 
ด้านการป้องกันการฟอกเงิน 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 

ได้รับรายงานการทําธุรกรรม จํานวนท้ังสิ้น ๑,๘๖๗,๔๕๗ ธุรกรรม 
ธุรกรรม ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จํานวน ๔,๒๘๖ ธุรกรรม 
เรื่อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกสํานักงาน ปปง. ดําเนินการ จํานวน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ดําเนินการท้ังสิ้น จํานวน 
จํานวน ๘๙๙ ครั้ง และการแลกเปลี่ยน

การดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น 
คดี เป็นคดีท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบ เช่น ความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน ๒๕๕ คดี ลักลอบหนี

๒๕๔๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มูลค่า
บาท โดยศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน ๕๖๐ คดี มูลค่าทรัพย์สิน 

๐๓ บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ธันวาคม ๒๕๔๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

นําทรัพย์สินท่ีศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ 

นําทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ จํานวน ๖ คดี 

การบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว้เพราะจะเป็นภาระราชการ โดยระหว่าง
ได้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน ๕๘ รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 

แก่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีสัญญา
รายการ และบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า จํานวน 

ส่งเจ้าหน้าท่ีสํารวจทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี ได้มีคําสั่ง
,๑๗๙ บาท 

รายการ มูลค่าทรัพย์สิน ๘๐๕,๘๑๔.๐๗ บาท 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

    ๑.๓.๑ ส่งเสริมและประสา
ภาคประชาชนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน เป็นต้น
    ๑.๓.๒ ส่งเสริมแ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งานความร่วมมือในฐานะสมาชิก
กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือในภูมิภาค การฝึกอบรม
  ๒. เห็นชอบให้นําความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการ
ได้เข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมท้ังการดํา
ได้ดําเนินการแล้ว เช่น การประกาศใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และให้นํารายงานพร้อมท้ัง
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
  ๑. มอบหมายรัฐมนตรีทําหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีประสบภัยแล้งเพ่ิมเติม 
ปราจีนบุรี น่าน กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และตรัง
   ๑.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร
   ๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยนาท
  ๑.๓ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
จังหวัดกําแพงเพชร 
   ๑.๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดปราจีนบุร ี
   ๑.๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ในจังหวัดน่าน 
   ๑.๖ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  ๒. ปรับเปลี่ยนผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ี
   ๒.๑ รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งในจังหวัดตาก เปลี่ยนจากรัฐม
(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ๒.๒ รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนจากรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร
 

 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ได้แก่ โครงการสายลับ ปปง
ภาคประชาชนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน เป็นต้น 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ จัดทําบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งานความร่วมมือในฐานะสมาชิก

ความร่วมมือในภูมิภาค การฝึกอบรม/ดูงาน เป็นต้น 
เห็นชอบให้นําความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการ

ได้เข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมท้ังการดําเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
ได้ดําเนินการแล้ว เช่น การประกาศใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และให้นํารายงานพร้อมท้ัง
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 

นาคม ๒๕๕๖  
การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง ตามท่ีสํานักเลขาธิการ

มอบหมายรัฐมนตรีทําหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีประสบภัยแล้งเพ่ิมเติม ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร
ปราจีนบุรี น่าน กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และตรัง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท. ชัชจ์ กุลดิลก) เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยนาท 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายฐานิสร์ เทียนทอง) เป็นผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว) เป็นผู้กํากับดู

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ) เป็นผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งในจังหวัดตรัง
ปรับเปลี่ยนผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ี 

รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งในจังหวัดตาก เปลี่ยนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนจากรัฐมนตรี

นายวราเทพ รัตนากร) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๘๙ 

นความร่วมมือกับภาคประชาชน ได้แก่ โครงการสายลับ ปปง. โครงการเครือข่าย
ภาคประชาชนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

ละประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ จัดทําบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งานความร่วมมือในฐานะสมาชิก

เห็นชอบให้นําความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการ
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
ได้ดําเนินการแล้ว เช่น การประกาศใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และให้นํารายงานพร้อมท้ัง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง ตามท่ีสํานักเลขาธิการ

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร 

เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง

เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้งใน

เป็นผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง

เป็นผู้กํากับดแูลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง

เป็นผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งในจังหวัดตรัง 

นตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนจากรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มนีาคม
เร่ือง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตอนกลาง จํานวน ๕ จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราก
ให้ลงพ้ืนท่ีระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ มีนาคม 
(กรอ. ภูมิภาค) ในวันเสาร์ท่ี ๓๐ มีนาคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก
ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎ ก.พ.ฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ก
  ๑. กําหนดให้ข้าราชการท่ีลา
และข้าราชการท่ีลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาได้ตามผลการปฏิบัติราชการในรอบ
การประเมินนั้น ๆ โดยไม่นับรวมวันลาดังกล่าวในหลักเกณฑ์ท่ีงกํา
การปฏิบัติราชการ 
  ๒. กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในกรณีท่ีข้าราชการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเฉพาะเหตุจากการปฏิบัติราชการ
ในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี หากการลานั้นครอบคลุมท้ังรอ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ เห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบการพิจารณาด้วย
  ๓. กําหนดวันใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี 
มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
 ในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักงาน
 พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการจัดประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (The 2nd Asia
สําหรับรองรับการประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในกรอบวงเงิน ๑๙๔,๐๐๒,๕๐๐ บาท โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบป
ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
จากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จํานวน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

นาคม ๒๕๕๖  
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๕๕๖ ประกอบด้วย โครงการในการลงพ้ืนท่ีของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี) โดยประสานเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี
มีนาคม ๒๕๕๖ และกําหนดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ช้ัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

มีนาคม ๒๕๕๖  
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก
ฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ

กําหนดให้ข้าราชการท่ีลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕ วันทําการ และท่ีได้รับเงินเดือนระหว่างการลานั้น
และข้าราชการท่ีลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาได้ตามผลการปฏิบัติราชการในรอบ
การประเมินนั้น ๆ โดยไม่นับรวมวันลาดังกล่าวในหลักเกณฑ์ท่ีงกําหนดให้ข้าราชการมีวันลาไม่เกิน ๒๓ 

กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในกรณีท่ีข้าราชการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเฉพาะเหตุจากการปฏิบัติราชการ
ในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี หากการลานั้นครอบคลุมท้ังรอบการประเมินและส่งผลให้ไม่สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ เห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเ
โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบการพิจารณาด้วย 

กําหนดวันใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี 

มีนาคม ๒๕๕๖  
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักงาน

องค์การมหาชน)] 

อนุมัติในหลักการให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดําเนินการปรับปรุงศูนย์การประชุมและแสดง
รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการจัดประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค

Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤษภาคม 
สําหรับรองรับการประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

บาท โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จํานวน ๑๒๑,๒๖๒,๑๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เฉพาะภารกิจท่ีสอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีของ ททท

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประกอบด้วย โครงการในการลงพ้ืนท่ีของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
โดยประสานเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี

และกําหนดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
คอนันต์ ช้ัน ๒ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี ้

วันทําการ และท่ีได้รับเงินเดือนระหว่างการลานั้น 
และข้าราชการท่ีลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาได้ตามผลการปฏิบัติราชการในรอบ

๒๓ วันในแต่ละรอบการประเมินผล

กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในกรณีท่ีข้าราชการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเฉพาะเหตุจากการปฏิบัติราชการ
บการประเมินและส่งผลให้ไม่สามารถ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ เห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
ของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

กําหนดวันใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๑ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น [สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักงาน

ดําเนินการปรับปรุงศูนย์การประชุมและแสดง
รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการจัดประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค

พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเตรียมการ
ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

ระมาณในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติ

บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
เฉพาะภารกิจท่ีสอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีของ ททท. ท่ีจะสนับสนุนการจัดประชุมฯ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมฯ จํานวน 
ดําเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแ
  ๒. ให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ โดยเฉพาะการจัดทําแผนธุรกิจและคัดสรรผู้บริหาร
ท่ีมีความสามารถเข้าดําเนินงานบริหารศูนย์ประชุมฯ โดยเร็ว เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและไม่เป็นภาระงบประมาณ
ของภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนท่ีย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมน
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินเก่ียวกับกรณีท่ีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ท่ี 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
  ๑. สรุปประเด็นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ และเห็นควรดําเนินการ
   ๑.๑ เรื่องขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กรณีพัฒนาเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟเป็นรางคู่ 
มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาดําเนินการ 
กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทําน้ําหอมระเหยจากต้นกฤษณาเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ กรณีร้องขอให้รักษาผังเมืองรวมท่ีกําหนดให้พ้ืนท่ีตําบลบางเดชะ อําเภอเมื
(พ้ืนท่ีอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม) 
   ๑.๒ เรื่องขอให้ทบทวนการเปิดด่านถาวรบ้านหนองเอ่ียน จังหวัดสระแก้ว
โดยเสนอขอให้พิจารณาเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน อํา
เป็นสถานท่ีจัดตั้ง “สถานีขนถ่ายสินค้าโลจิสติกส์
พิจารณาดําเนินการ 
   ๑.๓ เรื่องขอให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดห
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การยกเลิกคําสั่งส่วนแบ่งรางวัลนําจับความผิดพระราชบัญญัติจราจร และการติดตามเงินเยียวยา
ผู้ประสบอุทกภัย มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ
   ๑.๔ เรื่องขอให้ปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดปราจีนบุรี และขอให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง
   ๑.๕ เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกและโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง 
มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการ
   ๑.๖ เรื่องขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไร่อ้อยรายย่อยจากการใช้หลักเกณฑ์ของภาครัฐ
เก่ียวกับการจัดตั้งโรงงานน้ําตาลแห่งใหม่ จังหวัดสระแก้ว มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ
   ๑.๗ เรื่องขอให้ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ
และเครือข่ายท่ีดินแนวใหม่ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองแห่งชาติ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์พิจารณาดําเนินการ 
   ๑.๘ เรื่องขอให้ตรวจสอบกา
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาดําเนินการ
   ๑.๙ เรื่องขอให้ผลักดันโครงการผันน้ําจากเขื่อนพระปรงไปอ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยยาง และโครงการเก็บน้ํา
ห้วยลําสะโตน จังหวัดสระแก้ว มอบให้คณะกรรมการบ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมฯ จํานวน 
ดําเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

ให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ โดยเฉพาะการจัดทําแผนธุรกิจและคัดสรรผู้บริหาร
ท่ีมีความสามารถเข้าดําเนินงานบริหารศูนย์ประชุมฯ โดยเร็ว เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและไม่เป็นภาระงบประมาณ
ของภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

นาคม ๒๕๕๖  
การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนท่ีย่ืนกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินเก่ียวกับกรณีท่ีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียน

นายกรัฐมนตรี ระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ท่ี 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้

สรุปประเด็นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ และเห็นควรดําเนินการ 
เรื่องขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กรณีพัฒนาเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟเป็นรางคู่ 

มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาดําเนินการ กรณีสนับสนุนให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทําน้ําหอมระเหยจากต้นกฤษณาเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ กรณีร้องขอให้รักษาผังเมืองรวมท่ีกําหนดให้พ้ืนท่ีตําบลบางเดชะ อําเภอเมื

) มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาดําเนินการ 
เรื่องขอให้ทบทวนการเปิดด่านถาวรบ้านหนองเอ่ียน จังหวัดสระแก้ว-สตึงบท จังหวัดบนเตียเมียนเจย

โดยเสนอขอให้พิจารณาเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และเรื่องขอให้พิจารณาพ้ืนท่ีในเขตตําบลบ้านไร่
สถานีขนถ่ายสินค้าโลจิสติกส์” มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่องขอให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
การยกเลิกคําสั่งส่วนแบ่งรางวัลนําจับความผิดพระราชบัญญัติจราจร และการติดตามเงินเยียวยา

มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ 
เรื่องขอให้ปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดปราจีนบุรี และขอให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) พิจารณาดําเนินการ 

เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกและโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง 
มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการ 

เรื่องขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไร่อ้อยรายย่อยจากการใช้หลักเกณฑ์ของภาครัฐ
เก่ียวกับการจัดตั้งโรงงานน้ําตาลแห่งใหม่ จังหวัดสระแก้ว มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ

เรื่องขอให้ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ
และเครือข่ายท่ีดินแนวใหม่ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองแห่งชาติ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เรื่องขอให้ตรวจสอบการขายสินค้าของร้านค้าในโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร มอบให้ผู้จัดการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาดําเนินการ 

เรื่องขอให้ผลักดันโครงการผันน้ําจากเขื่อนพระปรงไปอ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยยาง และโครงการเก็บน้ํา
ห้วยลําสะโตน จังหวัดสระแก้ว มอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยพิจารณาดําเนินการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๙๑ 

ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมฯ จํานวน ๗๒,๗๔๐,๔๐๐ บาท โดยให้

รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ โดยเฉพาะการจัดทําแผนธุรกิจและคัดสรรผู้บริหาร
ท่ีมีความสามารถเข้าดําเนินงานบริหารศูนย์ประชุมฯ โดยเร็ว เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและไม่เป็นภาระงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินเก่ียวกับกรณีท่ีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนท่ียื่นกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี

เรื่องขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กรณีพัฒนาเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟเป็นรางคู่ 
กรณีสนับสนุนให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทําน้ําหอมระเหยจากต้นกฤษณาเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ กรณีร้องขอให้รักษาผังเมืองรวมท่ีกําหนดให้พ้ืนท่ีตําบลบางเดชะ อําเภอเมือง เป็นพ้ืนท่ีสีขาวแทยงเขียว 

สตึงบท จังหวัดบนเตียเมียนเจย 
เภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และเรื่องขอให้พิจารณาพ้ืนท่ีในเขตตําบลบ้านไร่
มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

าประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
การยกเลิกคําสั่งส่วนแบ่งรางวัลนําจับความผิดพระราชบัญญัติจราจร และการติดตามเงินเยียวยา 

เรื่องขอให้ปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดปราจีนบุรี และขอให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกและโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง 

เรื่องขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไร่อ้อยรายย่อยจากการใช้หลักเกณฑ์ของภาครัฐ
เก่ียวกับการจัดตั้งโรงงานน้ําตาลแห่งใหม่ จังหวัดสระแก้ว มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ 

เรื่องขอให้ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาต ิ
และเครือข่ายท่ีดินแนวใหม่ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองแห่งชาติ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

รขายสินค้าของร้านค้าในโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร มอบให้ผู้จัดการธนาคาร

เรื่องขอให้ผลักดันโครงการผันน้ําจากเขื่อนพระปรงไปอ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยยาง และโครงการเก็บน้ํา
ริหารจัดการน้ําและอุทกภัยพิจารณาดําเนินการ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

   ๑.๑๐ เรื่องขอให้ช่วยเหลือจัดสรรท่ีดินทํากินให้แก่ราษฎรท่ีไร้ท่ีทํากิน มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาดําเนินการ 
   ๑.๑๑ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาท้องถ่ินและติดตามโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวั
ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโรงเกลือ ตรวจสอบการประมูลการจัดให้เช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารค้าขายบริเวณตลาดโรงเกลือ
และชาวต่างด้าวเปิดร้านปิดทางเดินเข้าออกบ้าน ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีแนวเขตท่ีดินของราษฎรกับสนามบินอรัญประเทศ
และเรื่องขอให้ผลักดันชาวกัมพูชาท่ีเข้ามายึดครองพ้ืนท่ีทํากิน มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาดําเนินการ
  ๒. ส่งเรื่องท้ังหมดให้ศูนย์บริการประชาชน 
หน่วยปฏิบัติ และนําเข้าระบบรับเรื่องร้องเรียนนายกรั
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณ
 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 
ของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแ
มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีโครงการท่ีสมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด 
รวม ๘,๗๙๔,๔๖๖,๘๕๗ บาท และโครงการท่ีสมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณจังหวัด 
รวม ๒๒,๒๔๐,๒๗๑,๙๗๒ บาท ท้ังนี้ กรณีท่ีมีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณ
เหลืออยู่ ให้นําโครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพ่ิมเติมตามลําดับความสําคัญหรือท่ีสํารองไว้ในกรณีที่มี
การแปรญัตติงบประมาณเพ่ิมเติม สําหรับโครงการท่ีดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชนตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดประสานขอรับการส
และเลขานุการ ก.น.จ. เสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ดังนี ้
   ๑.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในอัตราท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ใช้ระหว่าง
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 
รวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่ํากว่าค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายท่ีเคยได้รับอยู่เดิมอย่างมีนัยสําคัญ ให้กระทรวงสาธาร
พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนข้ันต่ําเพ่ือช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไป
   ๑.๒ สําหรับแหล่งเงินในการดําเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่าย
จากเงินบํารุงของโรงพยาบาลก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอขอใช้เงินง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

เรื่องขอให้ช่วยเหลือจัดสรรท่ีดินทํากินให้แก่ราษฎรท่ีไร้ท่ีทํากิน มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาท้องถ่ินและติดตามโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวั
ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโรงเกลือ ตรวจสอบการประมูลการจัดให้เช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารค้าขายบริเวณตลาดโรงเกลือ
และชาวต่างด้าวเปิดร้านปิดทางเดินเข้าออกบ้าน ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีแนวเขตท่ีดินของราษฎรกับสนามบินอรัญประเทศ
และเรื่องขอให้ผลักดันชาวกัมพูชาท่ีเข้ามายึดครองพ้ืนท่ีทํากิน มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาดําเนินการ

ส่งเรื่องท้ังหมดให้ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการประสานกับ
หน่วยปฏิบัติ และนําเข้าระบบรับเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือการติดตามเรื่อง 

นาคม ๒๕๕๖  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี

กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในการประชุมครั้งท่ี 

โดยมีโครงการท่ีสมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด จํานวน 
บาท และโครงการท่ีสมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณจังหวัด ๗๖ 
บาท ท้ังนี้ กรณีท่ีมีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณ

เหลืออยู่ ให้นําโครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพ่ิมเติมตามลําดับความสําคัญหรือท่ีสํารองไว้ในกรณีที่มี
ญัตติงบประมาณเพ่ิมเติม สําหรับโครงการท่ีดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชนตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามที่เลขาธิการ ก

นาคม ๒๕๕๖  
ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๖ เก่ียวกับข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในอัตราท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ใช้ระหว่าง
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบ

ด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐ ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ หากมีผู้ใดได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
รวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่ํากว่าค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายท่ีเคยได้รับอยู่เดิมอย่างมีนัยสําคัญ ให้กระทรวงสาธาร
พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนข้ันต่ําเพ่ือช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไป

สําหรับแหล่งเงินในการดําเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่าย
จากเงินบํารุงของโรงพยาบาลก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอขอใช้เงินงบประมาณต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

เรื่องขอให้ช่วยเหลือจัดสรรท่ีดินทํากินให้แก่ราษฎรท่ีไร้ท่ีทํากิน มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาท้องถ่ินและติดตามโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 
ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโรงเกลือ ตรวจสอบการประมูลการจัดให้เช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารค้าขายบริเวณตลาดโรงเกลือ 
และชาวต่างด้าวเปิดร้านปิดทางเดินเข้าออกบ้าน ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีแนวเขตท่ีดินของราษฎรกับสนามบินอรัญประเทศ 
และเรื่องขอให้ผลักดันชาวกัมพูชาท่ีเข้ามายึดครองพ้ืนท่ีทํากิน มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาดําเนินการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการประสานกับ

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณ

จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี
กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติ

ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๗ 
กลุ่มจังหวัด จํานวน ๓๐๐ โครงการ 
๗๖ จังหวัด จํานวน ๒,๒๙๒ โครงการ 

บาท ท้ังนี้ กรณีท่ีมีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณ
เหลืออยู่ ให้นําโครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพ่ิมเติมตามลําดับความสําคัญหรือท่ีสํารองไว้ในกรณีที่มี

ญัตติงบประมาณเพ่ิมเติม สําหรับโครงการท่ีดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชนตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการ

๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
เก่ียวกับข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 

เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในอัตราท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ใช้ระหว่าง
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคน

ท้ังนี้ หากมีผู้ใดได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
รวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่ํากว่าค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายท่ีเคยได้รับอยู่เดิมอย่างมีนัยสําคัญ ให้กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนข้ันต่ําเพ่ือช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไป 

สําหรับแหล่งเงินในการดําเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่าย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

  ๒. ระยะต่อไป มอบให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน
ในภาครัฐพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากที่ได้มีการประเมินผลการดําเนินการในระยะที่ 
โดยให้จัดทําข้อสรุปอย่างรอบด้านและชัดเ
  ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดช้ีแจงเพ่ือทําความเข้าใจในเรื่องนี้กับบุคลากรด้านการสาธารณสุขทุกกลุ่มวิชาชีพ
ท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ ดังนี ้
  ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
   ๑.๑ คณะรัฐมนตรีเห็
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร์ รวม 
๕,๖๕๓.๕๙๐๐ ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้ว รวม 
   ๑.๒ หน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร 
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
(เชียงราย) ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  ๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
   ๒.๑ คณะรัฐมนตรีเห็
และอุตรดิตถ์ จํานวน ๖๐ โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ
จํานวน ๕๙ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๕.
   ๒.๒ หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน 
อนุมัติจัดสรรให้แล้วท้ัง ๔๒ โครงการ วงเงิน 
๑ โครงการ ท่ีหน่วยงานยังไม่ขอรับการจัดสรร ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเขตพ้ืนท่ีหลัก
(Core Zone) และเขตพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) 
วงเงิน ๓๕.๐๐๐๐ ล้านบาท จึงเห็นควรให้รัฐมนตรีเจ้าสัง
   ๒.๓ โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรท้ังสิ้น จํานวน 
อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้ภายในเดือนเมษายน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม 
 นอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบข้อเสนอแผนงาน
นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุร)ี รวม 
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบแผนงาน
รวม ๕๒๒.๘๕ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ระยะต่อไป มอบให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน
ในภาครัฐพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากที่ได้มีการประเมินผลการดําเนินการในระยะที่ 
โดยให้จัดทําข้อสรุปอย่างรอบด้านและชัดเจน แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดช้ีแจงเพ่ือทําความเข้าใจในเรื่องนี้กับบุคลากรด้านการสาธารณสุขทุกกลุ่มวิชาชีพ

นาคม ๒๕๕๖  
การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ตามท่ีสํานัก

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร์ รวม ๖ ครั้ง จํานวน 
ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้ว รวม ๒๒๓ โครงการ วงเงิน 

หน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 

ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และ
ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) แล้ว จึงไม่ขอรับจัดสรรฯ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ

.๐๔๗๓ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖
หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน ๔๒ โครงการ วงเงิน ๘๘๖.๒๓๙๔ 

โครงการ วงเงิน ๘๘๒.๗๔๓๗ ล้านบาท สําหรับโครงการเร่งด่วน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คงเหลืออีก
ารจัดสรร ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเขตพ้ืนท่ีหลัก

Buffer Zone) เพ่ือนําเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งช
ล้านบาท จึงเห็นควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดหน่วยงานให้ขอรับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 

โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรท้ังสิ้น จํานวน ๑๗ โครงการ วงเงิน 
อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้ภายในเดือนเมษายน 

นาคม ๒๕๕๖  
โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิง

ตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
เห็นชอบแผนงาน/โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน 

ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดทําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๙๓ 

ระยะต่อไป มอบให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน
ในภาครัฐพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากที่ได้มีการประเมินผลการดําเนินการในระยะที่ ๑ 

จน แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดช้ีแจงเพ่ือทําความเข้าใจในเรื่องนี้กับบุคลากรด้านการสาธารณสุขทุกกลุ่มวิชาชีพ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ตามท่ีสํานัก

นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ 
ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ วงเงิน 

งการ วงเงิน ๕,๓๖๓.๐๑๗๘ ล้านบาท 
ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุง

ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟู และ

แล้ว จึงไม่ขอรับจัดสรรฯ 

นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓๖.๐๐๐๐ ล้านบาท 
๒๓๙๔ ล้านบาท สํานักงบประมาณ

ล้านบาท สําหรับโครงการเร่งด่วน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คงเหลืออีก 
ารจัดสรร ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเขตพ้ืนท่ีหลัก 

เพ่ือนําเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กัดเร่งรัดหน่วยงานให้ขอรับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

โครงการ วงเงิน ๒๔๗.๐๔๐๐ ล้านบาท 
อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี ๓๐-๓๑ 

ตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๑๗ โครงการ วงเงิน

งจัดทํารายละเอียดทําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดส่งให้สํานักงบประมาณภายใน 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
   ๑.๒ ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายหลัง
จากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ข้อยุติท่ีชัดเจน ก่อนขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป
   ๑.๓ เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน
รวม ๕ จังหวัด จํานวน ๒๐๓ โครงการ วงเงินรวม 
และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเ
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน
ตามข้ันตอน 
   ๑.๔ สําหรับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
จํานวน ๖๘ โครงการ วงเงิน ๗๒๔,๒๒๙
จัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
  ๒. ในส่วนของแผนงาน
พ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชลให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครนายก ในวงเงิน 
จังหวัดนครนายกดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการข้อเสนอของภาคเอกชนไว้
ในรายงานการศึกษาดังกล่าว และนําเสนอโครงการเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มนีาคม
เร่ือง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
  ๑. ความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพร้อมและความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่
ดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ 
นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุร)ี รวม 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดสง่ให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมท้ังให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป
   ๑.๑ เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ดําเนินการในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีง
วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท 
   ๑.๒ เห็นชอบโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
   ๑.๓ เห็นชอบโครงการจัดตั้งศู
ให้ได้มาตรฐาน OTOP และส่งเสริมการส่งออก ดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑.๔ เห็นชอบโครงการพัฒนาด่านชายแดนและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ดําเนินการในพ้ืนท่ี
จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
  ๒. ความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดูงานของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
และปราจีนบุร ี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

จัดส่งให้สํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห์ เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเ

ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายหลัง
จากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ข้อยุติท่ีชัดเจน ก่อนขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป 

เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
โครงการ วงเงินรวม ๙๑,๗๑๔.๗๘ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม

โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้สํานัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน

สําหรับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
๒๒๙,๕๘๐.๐๐ ล้านบาท ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด นั้น เห็นควรให้นําเสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย เพ่ือพิจารณาต่อไป

ในส่วนของแผนงาน/โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีนั้น ให้รวมโครงการเก่ียวกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชลให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครนายก ในวงเงิน 
จังหวัดนครนายกดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการข้อเสนอของภาคเอกชนไว้
ในรายงานการศึกษาดังกล่าว และนําเสนอโครงการเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

นาคม ๒๕๕๖  
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

ความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพร้อมและความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่
๑๐๐ ล้านบาท ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
รวม ๕ จังหวัด โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมท้ังให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป
เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ดําเนินการในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

เห็นชอบโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางฯ วงเงิน ๑๖.๘๐๔ ล้านบาท

เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพ่ือส่งเสริม
และส่งเสริมการส่งออก ดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณ

๒๕๕๖ งบกลางฯ วงเงิน ๒๓.๐๐ ล้านบาท 
เห็นชอบโครงการพัฒนาด่านชายแดนและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ดําเนินการในพ้ืนท่ี

จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางฯ วงเงิน 
ความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดูงานของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

สัปดาห์ เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้จ่าย
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป 

ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายหลัง 
จากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ข้อยุติท่ีชัดเจน ก่อนขอรับการจัดสรร

โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
ล้านบาท โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม

เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้สํานัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ

สําหรับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ล้านบาท ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

จังหวัด นั้น เห็นควรให้นําเสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีนั้น ให้รวมโครงการเก่ียวกับการพัฒนา

พ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชลให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครนายก ในวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ไว้ด้วย และให้
จังหวัดนครนายกดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการข้อเสนอของภาคเอกชนไว้

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
ความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพร้อมและความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถ

จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
จังหวัด โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมท้ังให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป 
เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ดําเนินการในพ้ืนท่ี

บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางฯ 

เห็นชอบโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ล้านบาท 

นย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพ่ือส่งเสริม
และส่งเสริมการส่งออก ดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณ

เห็นชอบโครงการพัฒนาด่านชายแดนและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ดําเนินการในพ้ืนท่ี
งบกลางฯ วงเงิน ๓๗.๕๐ ล้านบาท 

ความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดูงานของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

   ๒.๑ จังหวัดสระแก้ว เห็นควรให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองวางระบบ
ท่ีจะสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการท่ีจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก 
งบปกติตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังให้กรมศุลกากรเสนอของบประมาณการให้บริการท่ีต่อเนื่องกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้
การบริการและการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนเป็นรูปแบบสากล เช่นเดียวกับการบริการท่ีสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และเห็นควรให้กรมศุลกากรเร่งจัดหาท่ีดิน ออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาโครงการพัฒนาด่านศุลกากร ณ บ้านหนองเอ่ียน
สตึงบท รองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
   ๒.๒ จังหวัดปราจีนบุรี กรณีเข่ือนทดน้ําบางปะกง จากการเริ่มใช้งานจริงใ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้านท้ายน้ําในช่วงน้ําข้ึน และการพังทลายของตลิ่งในบริเวณเป็นคุ้งน้ําในช่วงน้ําลง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการบริหารจัดการเข่ือนทดน้ําเพ่ือรักษาระดับน้ําจืดและระดับน้ําทะเล ให้
ทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรมอบหมายกรมชลประทาน โดยการกํากับของคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย ทําการศึกษาทางด้านชลศาสตร์ อุทกศาสตร์ และธรณีวิทยาของตลิ่ง และ
ฝายทดน้ําท่ีบริเวณปากแม่นํ้าอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือลดความแปรปรวนของการข้ึนลงของระดับน้ําทะเล ซึ่งเป็นสาเหตุของการพังทลาย
ของตลิ่งในปัจจุบัน เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่ากับเงินท่ีได้ลงทุนไปแล้ว
 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มนีาคม
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 (ฉบับท่ี ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
  ๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลก
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 
และอุปกรณ์ประกอบของเลื่อยโซ่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้าม
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
หากร่างประกาศฯ ฉบับนี้ประกาศใช้บังคับก่อน เห็นควรแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร
  มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
  เป็นธรรม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จังหวัดสระแก้ว เห็นควรให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองวางระบบ Auto Channel 
ท่ีจะสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการท่ีจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบปกติตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังให้กรมศุลกากรเสนอของบประมาณการให้บริการท่ีต่อเนื่องกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้
การบริการและการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนเป็นรูปแบบสากล เช่นเดียวกับการบริการท่ีสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และเห็นควรให้กรมศุลกากรเร่งจัดหาท่ีดิน ออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาโครงการพัฒนาด่านศุลกากร ณ บ้านหนองเอ่ียน
สตึงบท รองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 

จังหวัดปราจีนบุรี กรณีเข่ือนทดน้ําบางปะกง จากการเริ่มใช้งานจริงในช่วงปี พ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้านท้ายน้ําในช่วงน้ําข้ึน และการพังทลายของตลิ่งในบริเวณเป็นคุ้งน้ําในช่วงน้ําลง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการบริหารจัดการเข่ือนทดน้ําเพ่ือรักษาระดับน้ําจืดและระดับน้ําทะเล ให้
ทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรมอบหมายกรมชลประทาน โดยการกํากับของคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย ทําการศึกษาทางด้านชลศาสตร์ อุทกศาสตร์ และธรณีวิทยาของตลิ่ง และ/หรือ การศึกษาออกแบบการก่อสร้าง

ปากแม่นํ้าอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือลดความแปรปรวนของการข้ึนลงของระดับน้ําทะเล ซึ่งเป็นสาเหตุของการพังทลาย
ของตลิ่งในปัจจุบัน เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่ากับเงินท่ีได้ลงทุนไปแล้ว

กฎหมายและการยุติธรรม 

นาคม ๒๕๕๖  
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

๒๕๔๑ พ.ศ. .... 

อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา
๒๕๔๑ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา

๒๕๔๑ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา

ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่มีมาตรการนําเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตาม

ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... ซึ่งแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของเลื่อยโซ่ รวมท้ังส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเลื่อยโซ่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
หากร่างประกาศฯ ฉบับนี้ประกาศใช้บังคับก่อน เห็นควรแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิก

าศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได ้

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๙๕ 

Auto Channel และอุปกรณ์อื่น ๆ 
โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

งบปกติตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังให้กรมศุลกากรเสนอของบประมาณการให้บริการท่ีต่อเนื่องกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้
การบริการและการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและประชาชนเป็นรูปแบบสากล เช่นเดียวกับการบริการท่ีสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และเห็นควรให้กรมศุลกากรเร่งจัดหาท่ีดิน ออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาโครงการพัฒนาด่านศุลกากร ณ บ้านหนองเอ่ียน-

นช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พบว่า เกิดน้ําท่วม
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้านท้ายน้ําในช่วงน้ําข้ึน และการพังทลายของตลิ่งในบริเวณเป็นคุ้งน้ําในช่วงน้ําลง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการบริหารจัดการเข่ือนทดน้ําเพ่ือรักษาระดับน้ําจืดและระดับน้ําทะเล ให้แตกต่างกันน้อยท่ีสุด 
ทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรมอบหมายกรมชลประทาน โดยการกํากับของคณะกรรมการบริหาร

หรือ การศึกษาออกแบบการก่อสร้าง
ปากแม่นํ้าอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือลดความแปรปรวนของการข้ึนลงของระดับน้ําทะเล ซึ่งเป็นสาเหตุของการพังทลาย

ของตลิ่งในปัจจุบัน เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่ากับเงินท่ีได้ลงทุนไปแล้ว 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา 
มีสาระสําคัญคือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา

เบกษา ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 

ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างประกาศ
ากรของสินค้าที่มีมาตรการนําเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตาม

ซึ่งแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของเลื่อยโซ่ รวมท้ังส่วนประกอบ
าในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๔) 
หากร่างประกาศฯ ฉบับนี้ประกาศใช้บังคับก่อน เห็นควรแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิก

๒๕๔๑ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกัน 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร 
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วงวันท่ี ๑ มีนาคม – 
รวมท้ังสิ้น ๒๓๖ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมี้การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม

.ค. ๕๖ ๑๒ ม.ีค. ๕๖ ๑๙ ม.ีค. ๕๖ ๒๖ ม.ีค. ๕๖ ๓๑ มี

๔๑ ๔๓ ๔๖

๖๓

. ๕๖ ก.พ. ๕๖ ม.ีค. ๕๖

๒๐๖ ๑๙๑
๒๓๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

คณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี

๒๕๕๖ 

 

มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

ม.ีค. ๕๖

๔๓

���
� 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตาม
 ในช่วงวันท่ี ๑ มีนาคม –
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพ่ือพิจารณา ๘๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระกา
 

��
 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น
 วาระเพื่อพิจารณา ๘๓ 
 วาระเพื่อทราบ   ๑๓๓
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ

๐

๓๐

๖๐

๙๐

๑๒๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

จํานวนเร่ือง 

วาระเพ่ือทราบ

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๓ เร่ือง 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม

คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังสิ้น ๒๓๖ เรื่อง แบ่งเป็น
เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๓๓ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๕ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร

สําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๔ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  

มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
เป็น วาระปกตแิละวาระจร สรุปไดด้ังนี้  

๘๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๔ เรื่อง วาระจร ๙ เรื่อง  
๑๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๐๑ เรื่อง วาระจร ๓๒ เรื่อง

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ

�, 2
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�, 133
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เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบ

๗๔

๑๐๑

๙
๓๒

���������� ��� ���	
� 

วาระอื่น ๆ  ๕ เร่ือง 
 

วาระประธานแจ้ง ๒ เร่ือง (๐.๘๕

เพ่ือทราบ ๑๓๓ เร่ือง (๕๖.๓๖ %) 

เร่ือง (๓๕.๑๗%) 

วาระสภาผู้แทนราษฎร 
 

วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๙๗ 

ประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามประเภทวาระการประชุม
แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง 

วาระสภาผู้แทนราษฎร ๙ เรื่อง และ

รประชุม 

 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๖ เรื ่อง 

 
เรื่อง 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ  

 

วาระปกติ

วาระจร

เร่ือง (๒.๑๒%) 

๘๕%) 

สภาผู้แทนราษฎร ๙ เร่ือง (๓.๘๑%) 

สําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๔ เร่ือง (๑.๖๙%) 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

๑
๑

๖
๒

๑
๒

๑
๑
๑
๑
๒
๓

๑
๑
๑

๓
๗

๕
๑๑

๓
๒

๑
๓

๖
๖

๔
๑๔

๓
๑

๑๓
๑๔

๒

๐ ๑๐

สป… 
อส.
สสป.
สว.
สม.
สผ.
สกช.
สช.
ศร.
ศย.
ลต.
พศ.
พว.

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

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
คณะรัฐมนตรชี่วงวันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ

เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๕ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๒๘
๑๖

๑๔
๑๕

๑๔

๒๐ ๓๐ ๔๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๓๖ เรื่อง ดังนี ้

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

จํานวนเร่ือง 

ประเภทวาระ 
๕๔

๕๐ ๖๐



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไป
การยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่อง
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 
จํานวน ๑๐๕ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคล้องกับ

 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๗๙ เรื่อง
๗๕.๘๕%

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๓๑ เรื่อง 
๕๕.๕๑% 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๑๓๑ เรื ่อง และเรื ่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖ เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖ เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๙๙ 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 

เรื่องกฎหมาย
๕๗ เรื่อง
๒๔.๑๕%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เร่ือง… 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๕ เรื่อง 
๔๔.๔๙% 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

  

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก
 
 

 

 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑๑

๕๐

จํานวนเร่ือง 

(๑)  นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
(๓)  นโยบายเศรษฐกิจ 
(๕)  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗)  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รวมท้ังสิ้น

(๑)  

จํานวนเร่ือง 

(๑)   (๒)   

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
 

 

 

 

 
 

 

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก

 

๗

๔๑

๘
๒ ๐

๓๒

๒๒

๙

๓๒

๗

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก (๒)  นโยบายความมั่นคงของรัฐ
 (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖)  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (๘)  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมท้ังสิ้น  ๑๓๑  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๑๓๑  เรื่อง 

 (๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)  

(๓)   (๔)   (๕)   (๖)   ด้าน 

(๑
(๒
(๓
(๔
(๕
(๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี ้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 

๒๑

นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

นโยบาย )   (๘)   

๑)   ด้านสังคม 
๒)   ด้านเศรษฐกิจ 
๓)   ด้านการเมืองการปกครอง 
๔)   ด้านความมั่นคง 
๕)   ด้านการต่างประเทศ 
๖)   ด้านสิ่งแวดล้อม 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ 
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๗๔ เรื่อง 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๗ เรื่อง
๙.๔๖%

ภาคใต้
๑๒ เรื่อง
๑๖.๒๒%

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ี

 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ

 

ภาคกลาง
๑๓ เรื่อง
๑๗.๕๗%

ภาคเหนือ
๑๔ เรื่อง
๑๘.๙๒%

เรื่อง
%

ภาคตะวันออก
๕ เรื่อง
๖.๗๕%

ภาคตะวันตก
๓ เรื่อง
๔.๐๕%

รวมท้ังสิ้น  ๗๔  เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๐๑ 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการใน

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ 

 

กทม. และปริมณฑล
๒๐ เรื่อง
๒๗.๐๓%



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรี
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนท้ังสิ้น 
 

  
 ท้ังนี้ ในช่วงวันท่ี ๑ มีนาคม
ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท้ังหมด

- คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (The 2

- คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖

๕

๒๒
๒๐

๕๔

๑๕

๐

๒๐

๔๐

๖๐

นร. กก. กห. กค. กต. กษ

จํานวนเรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันท่ี ๑๖ 

มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๕๙ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้

มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน 

คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท้ังหมด 
คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย 

The 2nd Asia – Pacific Water Summit 2nd APWS) 
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 

๑๕ ๑๐
๑ ๕

๑๑ ๙ ๘

๒๒

๑
๑๐ ๗ ๕ ๕

๑๕

กษ. คค. พน.พม. ทส. ทก.พณ.มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ.

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี               
คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี ้

 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๓ คณะ 

คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรใน

คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย – 

๑๕
๑๐

๒ ๑ ๔ ๑

อก. พศ. ตช. วช. อส.
หน่วยงาน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มนีาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
  ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี 
ท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 

ลําดับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ
ราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ

๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ

๓. ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศ พ

๔. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจาํเปน็หรือซ้ําซ้อน
กับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 

๕. ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ

๖. ร่างพระราชบญัญัติการเดินอากาศ 

๗. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมอืระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๘. ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามนั 
พ.ศ. .... 

๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. ....

 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม – 

ท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี ้

ช่ือเรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรม 
ราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจาํเปน็หรือซ้ําซ้อน

ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

ญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมอืระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา  

ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามนั 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่าย
. .... 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๐๓ 

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีเรื่อง 

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๙๐๒๙/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] 

๘๖๖๗/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖] 

๘๑๖๕/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖] 

๗๕๐๔/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] 

๗๖๐๑/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖] 

๖๗๕๗/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] 

๖๗๕๓/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖] 

๖๑๙๙/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] 

๖๒๒๙/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖] 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
    
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

  ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ร่างพระราชบัญญัตทิี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร
             (๑ มีนาคม–

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอน

จะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน 

ร่างพระราชบัญญัตทิี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ 

รวม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร 
–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖) 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั ้น 
ยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ 

๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่
จําแนกตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 

ฉบับ 

๒๐ 

๒๐ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ มีนาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕
 

 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 
กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
คค. กระทรวงคมนาคม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
พน. กระทรวงพลังงาน 
พณ. กระทรวงพาณชิย ์
มท. กระทรวงมหาดไทย 
ยธ. กระทรวงยุตธิรรม 
รง. กระทรวงแรงงาน 
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    
    
    

  
    

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/

อักษรย่อ 
ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปราม
ปปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สกช. สภากาชาดไทย 

ลต. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สปสช. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

ศย. สํานักงานศาลยุตธิรรม 
สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สช. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สสป. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อส.  สํานักงานอัยการสูงสุด 
พว. สํานักพระราชวัง 
พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ
ศร. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

  

  

  

  
  
  

  

  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๑๐๕ 

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สุขภาพแห่งชาต ิ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ มีนาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 

 
คณะทํางาน 

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

 
 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




