--

สารบัญ
เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย

เลขที่ ส.ยื
ส นยัน

หน้า

๗๘๕๐//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๑

๗๓๕๔//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๑

๘๔๐๘//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๒

๖๘๗๙//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๓

๖๘๖๓//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๔

๖๑๙๕//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๔

๖๖๑๐//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๕

๗๔๔๗//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๕

๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็น “วาระแห่
วาระแห่งชาติ”
ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (มกราคม
มกราคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๖)
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง
การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
มาตรการที่ ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน
ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้
ยการในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
จากสถานการณ์อุทกภัย
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทว่าด้วย
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย"

-ผลการประชุม ของคณะกรรมการบริห ารจัด การน้
การ ํา และอุท กภัย (กบอ.)
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
แต่ง ตั้งคณะกรรมการระดั
ง คณะกรรมการระดับ ชาติเ พื่อ เตรีย มการจัด การประชุม ระดับ ผู้นํา
ด้า นน้ํา แห่ง ภูมิภ าคเอเชีย -แปซิ
แปซิฟิก ครั้ง ที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific
Water Summit : 2nd APWS)

๘๐๖๕//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๖

๘๗๓๔//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๖

๗๙๕๕//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๗

๗๙๕๔//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๘

๘๘๓๖//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๙

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
๑.๗ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการเนื่ อ งจากภาวะเงิ น เฟ้ อ และราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
และรายงานการวิ เ คราะห์ ภ าวะราคาสิ น ค้ า และเศรษฐกิ จ ของไทยเดื อ น
มกราคม ๒๕๕๖
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
และรายงานการวิ เ คราะห์ ภ าวะราคาสิ น ค้ า และเศรษฐกิ จ ของไทยเดื อ น
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้าน
การเดินทาง (ระยะที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุ
ง ลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน

-ขออนุมัติว งเงินค่า เบี้ย ประกันวิน าศภัย สต็อกยางโครงการพั
กยา
ฒ นาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒

๖๗๑๙//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๑๐

๘๑๖๐//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]
๘๙๗๕//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๑๐
๑๑
๑๒

๘๒๖๘//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๑๓

๘๓๑๐//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๑๔

๘๗๙๑//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๑๔

๗๓๘๖//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๑๖
๑๖

๘๘๔๐//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้
สร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกั
าระบบประกันสุขภาพ
การทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบ
ข้อมูลบริการสาธารณสุข (National
National Clearing House) ของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล
ขออนุ มั ติ ง บประมาณสํ า หรั บ งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
ผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๒๕๕๕

๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑เทิ
เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ
พระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
สําหรับองค์พระมหากษัตริ
ตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.
พ .... รวม ๒ ฉบับ

๙๐๒๙//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

-การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015

๘๙๕๓//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๑๗

๕๙๓๔//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๑๗
๑๘

๒.๒ พั ฒนาและเสริ
ละเสริ มสร้ างศั กยภาพของกองทั พและ
ระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซี
ไทย
ย ครั้งที่ ๕๑
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว
แขวงชายแดนไทย ครั้งที่ ๙

๕๙๑๓//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
อาชญากรรม การค้ามนุษ ย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือ ง
แรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
สถานะชัดเจน
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม (ในรอ
ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖)
ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดื
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๕๘๙๖//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]
๘๘๐๘//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๑๙
๑๙

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖
ผลการประชุ ม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การฟื
กา ้ น ฟู แ ละสร้ า งอนาคต
ประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

๖๑๒๕//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]
๘๘๒๔//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๒๑
๒๒

๘๙๕๐//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๒๓

๖๕๙๐//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๒๕

๖๗๖๕//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๒๖

๘๐๕๑//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๒๖

๘๐๓๔//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๒๗
๒๘

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคมธันวาคม ๒๕๕๕)
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่า ยของส่ว นราชการและรั ฐ วิส าหกิจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้า งหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก.
พ
ช่ว ยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง ที่ครบกําหนดในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ไตรมาส๑ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๕๕)

๖๙๔๑//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

-การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิ
า จ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

๖๖๒๔//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]
๘๘๒๖//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๒๙
๒๙

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
/ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]
ขออนุมัติดํา เนิน โครงการควบคุม และกํา จัด ศัต รูม ะพร้า ว (หนอนหัว ดํา ) ๖๑๓๒ /๕๖
แบบครอบคลุมพื้นที่
การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิ
ยและผล
ตและจําหน่ายน้าํ ตาลทราย ๖๙๐๘//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕
๒๕๕๕
๖๘๓๕//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]
มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ๗๑๗๑//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
(เรื
เรื่ อ ง แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ค วามเค็ ม ในการเพาะเลี
ใ
้ ย งสั ต ว์ น้ํ า
ในพื้นที่น้ําจืด)
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหา ๗๑๘๘//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
ที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค (ครั้งที่ ๕)
การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ๗๖๐๘//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
๘๑๐๗//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]
การเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ ๖๐๐๐//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]
น้ําตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. ....

๓๐

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ

๗๐๒๙//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๓๕

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕
ร่างพระราชกฤษฎี
างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ ....
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๕ และรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒
แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming)
ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่
แม่โขง (ACMECS) ประจําปี ๒๕๕๖
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๗๓๓๘//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
๗๙๙๖//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๓๖
๓๗

๗๙๖๐//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๓๗

๘๘๔๕//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๓๘

๖๑๖๑//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๓๙

๘๙๖๖//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๔๐

๓๑
๓๑
๓๒

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

-๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบราง
เพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ
ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. ....
ผลการประกวดราคางานโยธา
ลการประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้
ของการรถ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ
ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุ
เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง)
ร่า งกฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารวางหลั
ารวางห ก ทรัพ ย์ จํา นวน
และมู ล ค่ า ของหลั ก ทรั พ ย์ และกํ า หนดอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยเบื้ อ งต้ น ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่
ประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ.ศ.
พ ....
ผลการดํ า เนิ น งานของการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงาน
ของคณะกรรมการและโครงการและแผนงาน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
รายงานผลการจัดนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวไกล เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการ
การลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน
การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special
Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter
of Assurance) สําหรับการขอรับการค้ําประกันเงินกู้จาก European Export Credit
Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพื่อชําระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800
จํานวน ๑ ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ ....
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ ....

๕๙๙๓//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๔๑

๖๑๘๒//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๔๑

๖๐๖๕//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๔๑

๖๒๘๕//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๔๒

๖๖๘๒//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๔๓

๖๗๘๓//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๔๔

๗๒๗๘//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๔๕

๗๖๐๑//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๔๖

๘๑๖๕//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๔๗

๖๐๔๕//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๔๘

๗๘๕๓//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๔๘
๕๐

๓.๕ นโยบายพลังงาน
การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
๒๕๕๐
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๔)
มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

๗๘๔๙//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

- รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ
ยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ
เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๘๓๒๐//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๕๐

๘๗๔๒//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๕๑

๗๖๔๕//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๕๒

๘๘๘๔//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๕๒

๖๗๖๓//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๕๔

๘๓๑๕//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๕๔

๕๘๘๗
๕๘๘๗/๕๖[๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๕๕

๖๕๐๒//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๕๕

๘๗๔๒//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๕๖

๗๘๔๘//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
๘๐๒๐//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๕๖
๕๗

๘๖๕๔//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๕๘

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway)
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี
และภาพร ๒๕๕๕

๔.๑ นโยบายการศึกษา
การดําเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

๔.๒ นโยบายแรงงาน
ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้าน
ความปลอดภัภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราช
สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๑
การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมัน่ คงของชีวิตและสังคม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖
รายงานสถานการณ์ และการดํ าเนิ นงานป้ องกั นและปราบปรามการค้ ามนุ ษย์
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

- การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
ร่างกฎกระทรวงการขอรั
างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ....

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๒ อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึก
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็
ระเ
นสังคมที่อยู่บน
พื้นฐานขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู วิทยาศาสตร์ให้
เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี อวกาศ และภูมิสารสนเทศ

๗๔๙๗//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
๗๘๗๑//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๕๙
๕๙

- ๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่
ย
วมมือ
ในการส่ง เสริมการทํา เกษตรแบบมีสัญ ญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่ว มมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่
แม่โขง (ACMECS)
รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าที่ไทยบริจาคให้แก่
เมียนมาร์
สรุปผลการหารืรือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว
สปป
การขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาใช้ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชาด้านการศึกษา (วิวิทยาลัยกําปงเชอเตียล)
ล และโครงการพระราชทาน
ความช่ว ยเหลือแก่ร าชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข (การควบคุมโรค
มาลาเรียและโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ)
พาหะ

๖๗๓๐//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๖๓

๘๑๖๗//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๖๓

๘๐๖๑//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๖๔

๙๐๐๒//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๖๕

๘๙๘๖//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๖๕

๖๑๐๔//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]
๖๒๒๙//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๖๖
๖๗

๖๑๑๗//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๖๗

๖๕๐๗//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]
๗๓๖๖//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๖๘
๖๘
๖๘

๘๒๖๑//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๖๙

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอาเซียน
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. ....
การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN--German Project on ASEAN Biocontrol
(ABC) for Sustainable Agrifood Systems
การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
ผลการประชุม Special ASEAN-ROK
ROK Ministerial Meeting on Forestry
การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี
และร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ฐา
ขออนุมัติลงนามพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้าย
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๗๖๘๗//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

- การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on
Customs)

๘๐๐๘//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๗๐

๖๓๕๔//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๗๐

๘๑๔๒//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]
๘๐๘๖//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๗๑
๗๑
๗๒

๘๖๕๖//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๗๒

๖๐๘๗//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๗๒

๖๑๒๗
๖๑๒๗/๕๖[๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๗๓

๗๔๑๒//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๗๓
๗๔

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม
ผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
ขอความเห็น ชอบเอกสารสํา หรับ การประชุมผู้นํา ยุทธศาสตร์ความร่ว มมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่
แม่โขง ครั้งที่ ๕
ร่างปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๑
แนวทางเลือกเพื่อตัดสินอนาคตของ COBSEA
ร่างแผนปฏิบัติการด้ด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Energy
Action Plan)
การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ

๘๑๓๓//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา
ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ กระทรวงการ
ต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ผลการเยือนราชอาณาจั
าณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรป
รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนาม
ในบันทึกความเข้า ใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงปิโตรเลียมและแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติ
ไ มอร์-เลสเต ว่าด้วย
การพัฒนาด้านพลังงาน
ร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม
ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาล
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง รั ฐ เอกราชปาปั ว นิ ว กิ นี
ขอรับ รองคํา แถลงข่า วร่วมและอนุมัติล งนามบัน ทึกความเข้า ใจในระหว่า ง
การเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕
มีนาคม ๒๕๕๖

๖๖๓๙//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๖๗๗๖//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]
๗๓๘๑//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๗๕
๗๖

๗๔๘๒//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๗๗

-  ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่าง
การเยือนนิ
อนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่าง
รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และปาปัวนิวกินี
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
๒๕๕๖
การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมั
ทย
นสู่ความเป็นเลิศระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การจัด ทําบันทึ กความเข้าใจระหว่ างสํา นักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศและกองทุนอียิปต์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา
หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนภายใต้ภาคผนวก ๒
ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย–นิ
ไทย วซีแลนด์

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานา
ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลื่ยนแปลง
ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่
นราช
างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗๔๑๔//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๗๗

๘๘๕๙//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๗๘

๘๗๓๒//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]
๘๐๕๔//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๗๘
๗๙

๘๐๙๙//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๗๙

๘๘๕๙//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๘๐

๘๘๑๖//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๘๑

๘๗๗๙//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๘๑

-  ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือน
เต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง
การขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ.
กฟผ
ขอความเห็
อความเห็ น ชอบให้ ก รมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศเป็ น หน่ ว ยงาน
รับ ผิด ชอบในการจัด ทํา คลังข้อมูล ทางการค้า ระดับ ประเทศและคลังข้อมูล
ทางการค้าของอาเซียน (NTR/ATR) ของไทย
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อํานวยการองค์การมหาชน
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.
พ ....
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจําปี พ.ศศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ สําหรับส่วนราชการ
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก
รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพื้นที่จังหวัดประสบภัยแล้ง
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจํา เป็น [สํสํา หรับ เป็น ค่า ใช้จ่า ยในการดํา เนิน การปรับ ปรุงศูน ย์ป ระชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)]
การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี

๖๒๙๙//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๘๓

๖๐๓๓//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๘๓

๖๑๘๘//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]
๖๗๐๔//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๘๔
๘๔

๖๙๘๕//๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๘๕

๗๒๐๓//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
๗๖๕๒//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๘๕
๘๖

๗๕๙๓//๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]

๘๖

๗๘๘๑//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๘๗

๘๐๔๑//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๘๘

๘๐๕๘//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๘๙
๙๐

แผนปฏิบัติราชการประจํ
ราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ
อง ่ม
จังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

๘๐๓๐//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]
๘๒๙๔//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]
๘๑๕๔//๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

๙๐
๙๐

๙๐๔๔//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๙๑

๙๐๑๔//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๙๒

-  ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข
การดํดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐-๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

๙๒๑๑//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]
๙๑๔๔//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๙๒
๙๓
๙๓

๙๐๑๙//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๙๔

๖๐๕๗//๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

๙๕

๘๘๘๐//๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

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

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภท ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นธรรม
ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
มน
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรืรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

๙๖
๙๗
๙๗
๙๘
๙๙
๙๙

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

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

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอและอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดําเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในวงเงิน ๖๙,๘๐๗,๒๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้ ก ระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโครงการและงบประมาณของหน่ วยงานที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารกํ ากั บ ดู แลของ
กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนา
เสวนา หาทางออกประเทศไทย ก็ให้นํามาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้ เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังกล่าว
ให้กระทรวงมหาดไทยหารือรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ด้วย

๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการสํ ารวจโครงการชุ มชนอุ่ นใจได้ ลู กหลานกลั บคื น ตามยุ ทธศาสตร์ พลั งแผ่ นดิ นเอาชนะยาเสพติ ดในพื้ นที่
เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ในพื้นที่เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ประชาชนร้อยละ ๑๘.๕
๑๘ ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมีความรุนแรง-รุรุนแรงมากที่สุด และค่อนข้างรุนแรง
ร้อยละ ๒๒.๓ ส่วนผู้ที่ระบุว่าไม่ค่อยรุนแรง-ไม่
แรง รุนแรง ร้อยละ ๕๙.๒ โดยจังหวัดสงขลามีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง-รุ
แรง นแรง
มากที่สุด ร้อยละ ๓๘.๓ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๓๑.๐ เชียงใหม่ ร้อยละ ๒๖.๐๐ และสุราษฎร์ธานี ร้อยละ ๒๔.๓
ขณะที่จังหวัดอื่นมีประมาณร้อยละ ๑๐-๑๒
๑๐
๒. ประชาชนร้อยละ ๕๖.๐ ระบุว่าปัญหาด้านผู้ค้า/ผูผู้ลักลอบค้ายาเสพติดลดลงเมื่อเทียบกับก่อนดําเนินโครงการ
ชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ที่เห็นว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๔ และร้อยละ ๑๔.๖ เห็นว่าปัญหายังเท่าเดิม โดยจังหวัดที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นพบใน
จังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด ร้อยละ ๑๗.๒
๑๗ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา ร้อยละ ๑๓.๕ และชลบุรี ร้อยละ ๘.๘ ขณะที่จังหวัดอื่น
มีประมาณร้อยละ ๒-๕
๓. ประชาชนร้อยละ ๕๕.๔
๕๕ ระบุว่าปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีลดลงเมื
ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ
ส่วนผู้ที่เห็นว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๘ และร้อยละ ๑๕.๙ เห็นว่าปัญหายังเท่าเดิม โดยจังหวัดที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นพบในจังหวัดสงขลา
มากที่สุด ร้อยละ ๑๙.๕ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ ๑๕.๖ และชลบุรี ร้อยละ ๑๕.๔ ขณะที่จังหวัดอื่นมีไม่เกินร้อยละ ๕
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑

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

๔. ชุมชน/หมู
หมู่บ้านเป้าหมายฯ ที่มีโรงเรียน/สถานศึ
น
กษา ประชาชนร้อยละ ๔๗.๒ ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ที่ระบุว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔.๖ และร้อยละ ๑๐.๙ ระบุว่า ปัญหายังอยู่เท่าเดิม
โดยจังหวัดที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นพบในจังหวัดพิษณุโลกมากกว่าจังหวัดอื่น ร้อยละ ๑๑.๒ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๘.๒
และสงขลา ร้อยละ ๗.๙ ขณะที่จังหวัดอื่นมีไม่เกินร้อยละ ๖
๕. ประชาชนร้อยละ ๘๕.๔ ระบุว่า มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งในจํานวนนี้ ได้แก่ ผู้เคย
เสพยาเสพติด ร้อยละ ๘๓.๔ ผู้ที่เคยถูกจับกุม/ผู้ต้องหา ร้อยละ ๕๒.๓ และผู้ที่เคยค้ายาเสพติด ร้อยละ ๔๐.๐
๖. ประชาชนร้อยละ ๔๕.๗
๔๕ ระบุว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุน/เข้
เข้าไปกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งในจํานวนนี้
เกิดขึ้นมาก-มากที่สุด ร้อยละ ๙.๒ ปานกลาง ร้อยละ ๑๔.๖ และน้อย-น้อยที่สุด ร้อยละ ๒๑.๙ โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ดําเนินการดังกล่าว
พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุด ร้อยละ ๖๐.๙ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา ร้อยละ ๕๕.๖ ชลบุรี ร้อยละ ๕๕.๕ และพิษณุโลก
ร้อยละ ๕๔.๔ ขณะที่จังหวัดอื
ดอื่นมีประมาณร้อยละ ๓๕-๔๔
๗. ประชาชนสูงถึงร้อยละ ๙๙.๗ มีความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ โดยมีความพึงพอใจมาก-มากที
พอใจมาก
่สุด
ร้อยละ ๘๓.๙ ปานกลาง ร้อยละ ๑๒.๓
๑๒ และน้อย ร้อยละ ๓.๕ โดยจังหวัดขอนแก่นและอยุธยามีความพึงพอใจมาก-มากที
พอใจมาก
่ สุ ด
สูงกว่าจังหวัดอื่น คือ ร้อยละ ๙๖.๓ และ ๙๐.๓ ตามลําดับ ขณะที่จังหวัดอื่นมีประมาณร้อยละ ๗๖-๘๘
๗๖
๘. ประชาชนร้อยละ ๙๙.๓
๙๙ มีความเชื่อมั่นต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตได้
ซึ่งในจํานวนนี้มีความเชื่อมั่นมาก-มากที
มากที่สุด ร้อยละ ๗๙.๖ ปานกลาง ร้อยละ ๑๕.๕ และน้อย ร้อยละ ๔.๒ โดยจังหวัดขอนแก่น
มีความเชื่อมั่นมาก-มากที
มากที่สุดสูงกว่าจังหวัดอื่น ร้อยละ ๙๕.๙ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอยุธยา ร้อยละ ๘๓.๒ ชลบุรี ร้อยละ ๘๒.๔
และพิษณุโลก ร้อยละ ๘๐.๐ ขณะที่จังหวัดอื่นมีประมาณร้อยละ ๗๑-๗๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-พ.ศ. ๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
๒๕๕๕) และเห็นชอบแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
๒๕๖๑) เพื่อสอดรับผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ระยะที่ ๑ โดยอาศัยหลักการของการนํากรอบ
แนวคิดการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
พอเพียง ประกอบด้วย การพัฒนาอาชีพและรายได้
บนพื้นฐานความรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการเรียนรู้จากโครงการหลวง การจัดการเชิงพื้นที่
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็ป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายและชุมชนข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบหรือสุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของฝิ่นและยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ครอบคลุม ๑๒๖ หมู่บ้าน ใน ๑๘ ตําบล ๗ อําเภอ ของ ๓ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่
แม่ฮ่องสอน และตาก ประชากรที่จะได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จํานวน ๒๖,๗๐๗ คน ๕,๔๙๓ ครัวเรือน ๕ ชนเผ่า คือ กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ ม้ง และจีนฮ่อ
๑.๒ เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนแม่บทฯ ระยะที่ ๒ ตามที่ศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติ
อาชนะยาเสพติดแห่งชาติเสนอ ในวงเงิน ๑,๘๗๕,๐๕๖,๒๖๐ บาท เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการจัดทํา
คําของบประมาณประจําปี ภายใต้ชื่อรายการ “โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ

๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

สํานักงบประมาณเพื่อพิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของแผนงานโครงการ
ดความเหมาะสมของแผนงานโครงการ เหตุผลความจําเป็น และความพร้อมในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์
องค์การมหาชน)
ารมหาชน รับไปบูรณาการแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ทีอยู
อ่ ยู่ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ ร่วมกับสํานักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณไม่เกิดความซ้ําซ้อนและเป็นประโยชน์สูงสุดและให้กระทรวงพาณิชย์
สนับสนุนด้านการตลาดและระบบโลจิสติกส์เชือ่ มโยงระบบทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
ป เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวั
บนแล
ล
๑. รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน)
และแรงงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย
กฎหมาย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน)
และแรงงาน เสนอ ดังนี้
๑.๑ มาตรการระยะยาว
๑.๑.๑ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ โดยการปรับลดเงินสินบนและ
รางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.
ป
ไปเพื่อประกอบการตรวจพิ
ประกอบการตรวจ จารณา
ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อไป ส่วนการลดอายุความการเรียกอากรที่ขาดตามมาตรา ๑๐ จากอายุความ
๑๐ ปี เหลือ ๓ ปี ให้คงอายุความดังกล่าวไว้ ๑๐ ปี ตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๑.๑.๒ การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเพื
บเพื่อคุ้มครองช่ว ยเหลือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
และถูก ฟ้อ งเป็น คดีห ลัง เกษีย ณอายุร าชการ โดยมีสํา นัก งานอัย การสูง สุด ให้ค วามช่ว ยเหลือ เกี่ย วกับ คดีจ นกว่า จะถึง ที่สุด
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาดําเนินการ
๑.๒ มาตรการระยะสั้ น ให้ ก ระทรวงการคลั ง (กรมศุ ล กากร) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ประเด็นการปรับลดเงินสินบนและรางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบั
พร
ญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ [เรื
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมี
บทบัญญัติให้มีการทบทวนการปรับลดเงินรางวัลสินบนจากเงินค่าขายของกลางลง
าขายของกลางลง โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๓. ประเด็นอายุความที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ลดอายุความจาก ๑๐ ปี นับแต่วันที่นําของเข้า
หรือส่งของออก เป็น ๓ ปี นั้น มอบให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของรัฐแล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
าค ๒๕๕๖
เรื่อง การดํ า เนิน การตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เ รื่อ ง มาตรการป้ อ งกั น การทุจ ริ ต เชิ ง นโยบาย : มาตรการที่ ๓ มาตรการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ฝ่ายสังคม)
คม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย :
มาตรการที่ ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่ง ใสในการบริหารราชการแผ่น ดิน ของคณะรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ฝ่ายสังคม)
คม เสนอ และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน ก.พ.ร.
ก เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่อไป สําหรับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีดังนี้
๑.๑ การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เห็นควรให้เป็นดุลยพินิจ
ของคณะรัฐมนตรี
๑.๒ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบในการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่เป็นปัญหา
ของสังคม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นอาจจัดตั้งกลไกพิเศษเป็นรายกรณี
๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ และปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
พ ๒๕๔๘ อย่างจริงจัง
๑.๔ เห็นชอบข้อเสนอแนะสํานักงาน ก.พ.ร.
ก ในการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
๒. สําหรับแนวทางตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการที่ ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป
เสนอ คณะรัฐมนตรีได้มีการดําเนินการแล้วหลายประการ
เช่น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี) กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกั
ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรแล้ว เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีระยะเวลาพิ
ระยะเวลาพิจารณาเรื่องในระเบียบวาระ
การประชุมล่วงหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการนําเสนอข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ได้อย่างครบถ้วน และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรก ได้มีการนําข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งได้มีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีให้ประชาชน
สามารถตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้อนุมัติไว้เดิม จํานวน ๖ รายการ
เป็นเงิน ๔.๖๖๔๖ ล้านบาท และดําเนินการรายการใหม่
การรายการใหม่ เพื่อทดแทนรายการเดิมที่ขอยกเลิกการดําเนินการ จํานวน ๑๓ รายการ
งบประมาณ ๒๘.๔๙๐๖ ล้านบาท เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ต่อไป ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. การจั ด สรร/การเบิ
การเบิ ก จ่ า ย/ลงนามในสั
ย ลงนามในสั ญ ญาหรื อ ดํ า เนิ น การเอง สํ า นั ก งบประมาณจั ด สรรสุ ท ธิ เป็ น เงิ น
๑๑๙,๕๑๒.๑๒๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๕,๔๕๐.๑๓๑๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๑๐,๒๒๘.๓๑๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๓ จากยอดจัดสรรสุทธิ
๒. ผลการดําเนินงาน มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืนของรั
น่ ของรัฐที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐
มีจํานวน ๑๓ กระทรวง ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๖ กระทรวง และมิติจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจํานวน
๕๗ จังหวัด ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๑๘ จังหวัด
๓. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่
การค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สํานักงบประมาณจัดสรรแล้ว
สุทธิ ๑๑๙,๕๑๒.๑๒๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๘๗.๘๗๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓๗๑..๔๖๙๖ ล้านบาท (รวมรายการที
รวมรายการที่ส่วนราชการฯ ยังมิได้ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จํานวน ๓ โครงการ/รายการ วงเงิน ๒๔๒.๙๓๗๐
๒๔๒
ล้านบาท) และวงเงินคงเหลือที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้ทันที จํานวน
๑๑๖.๔๑๐๐ ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการดึงเงินประจํางวดกลับจากส่วนราชการฯ ที่แจ้ง
ส่งคืนอีก จํานวน ๑๘.๕๒๕๗ ล้านบาท วงเงิ
วงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๔.๙๓๕๗ ล้านบาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทว่
บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นบทเพิ่มเติมในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการแผนงานและการปฏิ
ณาการแผนงานและการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการน้ํา
โดยมีองค์กรรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การกําหนดแนวทางการทํางาน
การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความสอดคล้องกับเอกภาพเดียวกันในการอํานวยการ
๑.๑.๒ การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ ได้แก่ องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยมีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
๑.๑.๓ การเชื่อมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัย ขององค์
ขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กับองค์กรบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
๑.๑.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ตามระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕

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

๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ “บทว่าด้วย
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย” อีกบทหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการกํากับการเลื่อนระดับความรุนแรงของภัยพิบัติและแก้ปัญหาความสับสนของประชาชน
เกี่ยวกับการกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเตือนภัย รวมทั้งวิธีการลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสีย
ที่จะเกิดโดยการบริหารจัดการน้ําและการลดความเสี
และการลด
่ยง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการปรับวงเงินในการดําเนินงานตามโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย่างยั่งยืนและระบบแก้
ะระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จากกรอบวงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๓๐๑,๐๐๐ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติให้ใช้เงินที่เหลือจากการปรับลดค่าก่อสร้าง จํานวน ๘,๗๓๐.๘๓ ล้านบาท ในการบริหารโครงการ
ในส่วนของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC)
ตลอดระยะเวลาโครงการ ๕ ปี และให้ กบอ.
กบอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการดําเนินการในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ต่อไป
ทั้งนี้ ไม่ต้องนําการปรับกรอบวงเงินตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เสนอรัฐสภาเพื่อทราบ ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําเรื่อง โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ ๒ ของกรมชลประทาน
เสนอ กบอ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติเรื่อง ความเชื่อมโยงของโครงการกับแผนงานหลักการบริหารจัดการน้ําของ กบอ.
กบอ
ตลอดจนการตอบสนองและแก้ไขปัญหาในภาพรวม
ญหาในภาพรวม ในเรื่องปริมาณ/สั
าณ สัดส่วนของน้ําที่จะส่งเข้าระบบ และสามารถช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรและป้องกันน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒
(The 2nd Asia-Pacific
Pacific Water Summit : 2nd APWS)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติของไทย
เพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ เสนอ ดังนี้
๑. ยกเลิกองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับ
ผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิ
แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี
มน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

เป็นกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุม
และจัดการประชุมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
๒. ให้ขยายเวลาจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิ
แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากเดิมวันที่ ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคา
สินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖
๑.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๔.๔๔
๔๔ เทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๐๔.๒๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๖ จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดอาหารสดและพลังงาน
โดยดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๘ จากการสูงขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา
ร้อยละ ๑.๐๓ สินค้าสําคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ไก่ย่าง ปลาช่อนสด ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู กุ้งขาว
และปลาหมึก นอกจากนี้ สินค้าประเภทข้าวสารเจ้า ไข่ไก่ อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง และอาหารบริโภคนอกบ้าน มีราคาสูงขึ้น
ตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่วนดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๐ จากการสูงขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศ ร้อยละ ๐..๗๕ ตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก สินค้าและบริการอื่นที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเคหสถาน
หมวดเคหส
สูงขึน้ ร้อยละ ๐.๒๖ (ค่ค่าเช่าบ้าน อิฐ ค่าแรงช่างประปา)
งประปา ค่ากระแสไฟฟ้า สูงขึ้นร้อยละ ๑.๐๘ จากการประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ
(ค่าเอฟที) งวดใหม่ (ประจํ
ประจําเดือนมกราคม-เมษายน
นมกราคม
๒๕๕๖ ปรับสูงขึ้น ๔.๐๔ สตางค์ต่อหน่วย) ค่าน้ําประปา ร้อยละ ๑.๐๑ คนรับใช้/
คนทํางานบ้าน ร้อยละ ๐.๘๖ สิ่งทอสําหรับใช้ในบ้าน ร้อยละ ๐.๒๕ (ผ้ผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน มุ้ง) สิ่งที่เกี่ยวกับทําความสะอาด
ร้อยละ ๐.๐๘ (ก้ก้อนดับกลิ่น สารกําจัดแมลง/ไล่
แมลง แมลง น้ํายาปรับผ้านุ่ม) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ ๐.๐๔
๐๔ (ยาหอม ยาหม่อง ยาฆ่าเชื้อรา
ยาลดกรดในกระเพาะ ถุงยางอนามัย) ค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๑๓ (น้น้ํายาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว
ใบมีดโกน แป้งทาผิวกาย ยาสีฟัน น้ําหอม)
หอม
๑.๒ ดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒.๗๙
๗๙ เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๘ จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริ
และบริการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ําประปา สิ่งทอสําหรับใช้ในบ้าน (มุ้ง ผ้าม่าน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗

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

ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม) สิ่งที่เกี่ยวกับทําความสะอาด (น้น้ํายาปรับผ้านุ่ม น้ํายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้น
สารกําจัดแมลง) คนรับใช้หรือคนทํางานบ้าน ค่าฝากเลี้ยงเด็กและยามดูแลความปลอดภั
ลความปลอดภัย และค่าของใช้ส่วนบุคคล (ยาสีฟัน
แชมพูสระผม น้ําหอม ลิปสติก ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ ครีมนวดผม น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่งผมชาย
ค่าทําเล็บ)
๒. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ยังคงขยายตัวได้ดี จากอุปสงค์ภายในประเทศที่เป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สําคัญ และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการเร่งผลิตและส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภค
ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การแข็งค่าของเงินบาทจะมีผลกระทบต่ออุปทานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออก
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จะประสบปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการแข่งขันด้านราคา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิ
ฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสิ
าวะราคา นค้า
และเศรษฐกิจของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๑.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๔.๖๖
๖๖ เทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๔.๔๔ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๑ จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓๖ จากการสูงขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีก ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง
ซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา อิฐ) ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ยาฆ่
ยาฆ่าเชื้อรา ยาหม่อง ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ
ถุงยางอนามัย) และค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู
สบู่ถูตัว แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษชําระ ผ้าอนามัย) ขณะที่ดัชนีหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๐๘ สาเหตุจากการลดลงของราคาผักสด ได้แก่ ผักคะน้า ผักชี ขึ้นฉ่าย ต้นหอม
มะเขือเทศ ผักกาดขาว ผักกาดหอม กะหล่ําปลี และผักบุ้ง สินค้าประเภทเครื่องประกอบอาหาร (น้น้ํามันพืช และกะทิสําเร็จรูป)
๑.๒ ดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒..๘๘ เทียบเดือนมกราคม ๒๕๕๖
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๙ จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง (ปูปูนซีเมนต์ กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน
มุงหลังค่า อิฐ) ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู
สบู่ถูตัว แชมพูสระผม ยาสีฟัน น้ําหอม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบํารุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชําระ
ครีมนวดผม น้ํายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่
แ งผมชาย ค่าดัดผมสตรี ค่าทําเล็บ)
๒. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ยังคงขยายตัวได้ดี จากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และการลงทุนภาคเอกชนที่กลับสู่ภาวะปกติ ถึงแม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมยั
รวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่อุปทานด้านการส่งออกเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามเศรษฐกิจโลกที่มีเสถียรภาพ
มากขึ้น

๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป
เป็นระยะที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน-๓๐
เมษายน กันยายน ๒๕๕๖ วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น ๒,๐๖๐ ล้านบาท และให้สํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการดังกล่
งกล่าวต่อไป โดยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนด้านการเดินทาง ประกอบด้วย
๑.๑.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดา จํานวน ๘๐๐ คันต่อวัน ใน ๗๓ เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน ๑,๕๑๒ ล้านบาท
๑.๑.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ ดําเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรัฐ
รับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น ๓ เชิงสังคม จํานวน ๑๖๔ ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิ
ะยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์
จํานวน ๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจํานวน ๕๔๘ ล้านบาท
๑.๒ เร่งรัดกระทรวงคมนาคมให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การดําเนินการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสนั
ทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง)
ทาง โดยจะต้องศึกษาแนวทางการสนับสนุน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชี
ครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ระยะที่ ๑๒ และ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๒. สําหรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามผลมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะที่ ๑๒
ดังกล่าว ให้สํานักงบประมาณพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
พ ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ตั๋วร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาเกี่ยวกับ
การจัดสายทาง (Routing) ของการเดินรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดภาระของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเดินทางไป-กลั
ทางไป กลับจากเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้อย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙

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

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อคยางโครงการพั
ยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น
ค่าประกันวินาศภัยสต๊อคยางที่จัดเก็บตามโกดังต่าง ๆ ในส่วนที่จัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การสวนยางสามารถดําเนินการรับซื้อยาง
ตามแผนการดําเนินการในช่วงเดือนมกราคม
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และนํามาแปรรูปเก็บสต๊อคเพื่อรอการระบายในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมโดยไม่เกิดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการดูแลสต๊อคยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ทั้งนี้ ให้องค์การสวนยางขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามค่าใช้
าใช้จ่ายเบี้ยประกันนิวาศภัยที่เกิดขึ้นจริงต่อไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การสวนยาง) รับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดําเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และควรเร่งพิจารณาความเหมาะสมในการระบายสต๊อคยางที
ยางที่มีอยู่ให้มากที่สุดหรือหมดโดยเร็วภายในระยะเวลาของ
การประกันวินาศภัย โดยคํานึงถึงปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ และแนวโน้มของการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
๑.๑ การเปิดจุดรับจํานําของลานมัน/โรงแป้
โรงแป้ง มีผู้ประกอบการลานมันและโรงแป้งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
และเปิดเป็นจุดรับจํานํา รวม ๖๐๓ ราย แยกเป็น ลานมัน ๕๕๑ ราย โรงแป้ง ๕๒ ราย
๑.๒ ปริมาณการรับจํานํา รวมทั้งสิ้น ๕,๔๑๖,๐๒๘ ตัน แยกเป็น ลานมัน ๓,๓๖๙,๘๙๖ ตัน และโรงแป้ง
๒,๐๔๖,๑๓๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ และ ๓๘ ตามลําดับ ซึ่งองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ออกใบประทวนให้เกษตรกร ๑๙๔,๓๒๕ ใบ
แยกเป็น ลานมัน ๙๐,๒๑๗ ใบ โรงแป้ง ๑๐๔,๑๐๘ ใบ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงิน
ให้เกษตรกร ๕๕,๗๘๖ สัญญา จํานวนเงิน ๗,๖๑๖.๑๖๙ ล้านบาท
๑.๓ การอนุมัติโกดังกลางเก็บผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ แห่ง แบ่งเป็น โกดังกลางมันเส้น ๘๕ แห่ง
ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ความจุ ๒,๗๑๑
๗๑๑,๗๕๐ ตัน และโกดังกลางแป้งมัน ๓๘ แห่ง ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ความจุ ๕๙๔,๙๖๐ ตัน
และได้อนุมัติผู้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพมันสําปะหลังที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ จํานวน ๙ บริษัท
๑.๔ การเปิดจุดรับจํานําในส่วนเอทานอล มีโรงงานเอทานอลสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม ๖ ราย ซึ่งโรงงาน
เอทานอลจะแจ้งแผนการรับมันสําปะหลังตามโครงการฯ และจัดทําสัญญาซื้อขายกับ อคส.
อคส เป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ ๑
เป็นการรับมันสําปะหลังทั้งในรูปหัวมันสดและมันเส้น ส่วนไตรมาสที่ ๒-๔ เป็นการรับมันเส้นจากโครงการฯ สําหรับเป้าหมาย
การรับมันสําปะหลังจากโครงการฯ
รฯ ในไตรมาสที่ ๑ มีปริมาณทั้งสิ้น ๔๑๕,๔๘๘.๕๔ ตันหัวมันสด แบ่งเป็น การรับหัวมันสด จํานวน
๒๑๐,๔๒๕.๐๐ ตัน และมันเส้น จํานวน ๘๔,๗๓๗.๐๐ ตัน (๒๐๕,๐๖๓.๕๔ ตันหัวมันสด) ทั้งนี้ ปริมาณการรับมันสําปะหลัง
จากโครงการฯ ในส่วนของเอทานอล ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นเพียงการรับในรูปหัวมันสดเท่านั้น โดยมี

๑๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ปริมาณรวมทั้งสิ้น ๑๗,๒๖๑.๗๘ ตัน คิดเป็นเอทานอลประมาณ ๒,๗๕๗,๔๗๒.๘๔ ลิตร (อัอัตราแปรสภาพหัวมันสด : เอทานอล =
๖.๒๖ : ๑) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานจะกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนในการช่วยดูดซับมันสําปะหลั
ปะ งและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ
๒.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ผลผลิตปี ๒๕๕๕/๕๖ ประมาณ ๒๗.๕๕ ล้านตัน ต้นทุนการผลิต
กิโลกรัมละ ๑.๘๒ บาท เทียบกับปีที่ผ่านมามีผลผลิตประมาณ ๒๖.๖๐ ล้านตัน ต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ ๑.๗๗ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕๖
และ ๒.๘๒ ตามลําดับ ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ ๖๒.๗๕ หรือประมาณ ๑๗.๒๙ ล้านตัน
๒.๒ ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาขายได้ (เชื้อแป้งร้อยละ ๒๕)) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
กิโลกรัมละ ๒.๐๕-๒.๒๕ บาท ส่วนจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดกําแพงเพชร อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี ระยอง สระแก้ว และชลบุรี
อยู่ระหว่างกิโลกรัมละ ๑.๙๕-๒.๕๕ บาท สําหรับราคาส่งออก F.O.B. (Free on Board) มันเส้นตันละ ๒๒๘-๒๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ
(๖.๗๕-๖.๘๐ บาท/กิโลกรัม) ต่ํากว่าช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา กิโลกรัมละ ๐.๕๘ บาท และแป้งมันตันละ ๔๕๐-๔๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ
(๑๓.๓๐-๑๓.๖๐ บาท/กิโลกรัม) ต่ํากว่าช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา กิโลกรัมละ ๐.๑๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๑ และ ๐.๙๖
ตามลําดับ
๒.๓ การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในปี ๒๕๕๕ (เดือนมกราคม-ธันวาคม) มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๘.๓๕๐ ล้านตัน
มูลค่า ๘๕,๖๓๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗ และ ๙.๕๘ ตามลําดับ ตลาดส่งออกมันเส้น ร้อยละ ๙๙
ส่งออกไปยังประเทศจีน ส่วนตลาดส่งออกแป้งมัน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย และไต้หวัน
๒.๔ การระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ กระทรวงพาณิชย์
ได้จัดทํายุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง โดยระบายด้วยวิธี (๑) เจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)
(๒) ขายเป็นการทั่วไป (๓) ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) (๔) ขายให้แก่ผู้ผลิตเอทานอลที่นําไปผลิต
เป็นพลังงานทดแทน
นทดแทน ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.๕ แนวโน้มตลาดมันสําปะหลัง คาดว่าราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้จะเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งทําให้ปริมาณผลผลิตลดต่ํากว่าที่กระทรวงเกษตร
ระ
และสหกรณ์คาดการณ์ไว้ โดยราคาส่งออกมันเส้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับจํานําในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียง
กับเป้าหมาย ๑๐ ล้านตัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการดําเนินการ ข้อเท็จจริง และความเห็นในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ ปริมาณการรับจํานํา ตั้งแต่วันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๘๒ ตัน แยกเป็น ลานมัน ๕,๕๖๗,๐๑๑ ตัน และโรงแป้ง ๓,๓๙๙,๐๗๒ ตัน
คิดเป็นร้อยละ ๖๒ และ ๓๘ ตามลําดับ โดยออกใบประทวนให้เกษตรกร ๓๒๗,๒๕๐ ใบ แยกเป็น ลานมัน ๑๕๑,๗๔๔ ใบ โรงแป้ง
๑๗๕,๕๐๖ ใบ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว (ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
๑๒๓,๗๔๘ สัญญา จํานวนเงิน ๑๖,๙๓๓
๙๓๓.๑๓ ล้านบาท ทั้งนี้ คงเหลือปริมาณที่รับจํานําได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
จํานวน ๑,๐๓๓,๙๑๘ ตัน จากเป้าหมายรับจํานําหัวมันสด ๑๐ ล้านตัน โดยปริมาณการรับจํานําตั้งแต่เดือนมกราคม-กุ
นมกราคม มภาพันธ์ ๒๕๕๖
เฉลี่ยวันละ ๐.๑๕-๐.๒ ล้านตัน และในช่วง ๑๐ วันสุดท้ายก่อนสิ้นโครงการฯ (วันที่ ๒๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) คาดว่าจะมีปริมาณ
มันสําปะหลังที่เข้าสู่โครงการฯ ประมาณ ๒.๐ ล้านตัน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายรับจํานํา ดังนั
งนั้น เพื่อให้การรับจํานําเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถดําเนินการได้ครบกําหนดระยะเวลาโครงการฯ จึงได้กําหนดปริมาณโควตารับจํานําให้แก่จุดรับจํานํารวม ๐.๙๖ ล้านตัน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๑

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

๑.๒ จากกรณีการชุมนุมกดดันเพื่อเรียกร้องให้พิจารณาขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ ออกไปอีก ๑-๒ เดือน
เพื่อให้ครอบคลุมปริมาณผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
นเมษายน
๒๕๕๖ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่า
ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังส่วนใหญ่ได้ออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ ๗๒ คิดเป็นปริมาณผลผลิต ๑๙.๒๓ ล้านตัน จึงยังคงมี
ปริมาณผลผลิตที่ยังคงเหลือจํานวนไม่มาก
มาก และแนวโน้มราคาตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ประกอบกับ
ตลาดส่งออกยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอุตสาหกรรมเอทานอลยังคงมีความต้องการดูดซับมันสําปะหลัง
เพื่อผลิตเอทานอลในปริมาณที่สูงขึ้น ดังนั้น หากผลักดันให้อุตสาหกรรมเอทานอลดู
สาหกรรมเอทานอลดูดซับมันสําปะหลังมากขึ้นจะเป็นการสร้างความมั่นใจ
และเป็นทางเลือกในการจําหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร จึงเห็นควรยืนยันกําหนดเป้าหมายรับจํานําที่ ๑๐ ล้านตัน และกําหนด
สิ้นสุดระยะเวลารับจํานําปี ๒๕๕๕/๕๖
๕๖ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่ง
ดําเนินการระบายผลผลิตมันสําปะหลังและการประสานหารือกับกระทรวงพลังงานในการขยายปริมาณระบายมันสําปะหลังเพื่อ
นําไปผลิตเอทานอลให้เพิ่มมากขึ้น และกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดมัน สํา ปะหลัง ในฤดูก าลต่อ ไป ให้มีค วามสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดเพื่อ มิใ ห้เ กิด ปัญ หาราคาตกต่ํา ไป
พิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิ
าร ต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒ ในวงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ ล้านบาท
โดยมีแหล่งเงินจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
๕๕ และพิจารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖)
ที่อนุมัติให้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่ยังคงเหลืออยู่ และเงินที่ได้จากการระบายข้าว
ของโครงการรั
องโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับดําเนินโครงการรั
โครงการ บจํานําข้าวฯ
๒. สําหรับการดําเนินงานตามกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการรับจํานํา หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕//๕๖ ครั้งที่ ๒ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และให้รายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบต่อไป เมื่อมีการรับรองผลการประชุมแล้ว

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิ
กรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

๑๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National
Clearing House) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการควบคุมดูแลสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ได้แก่ การทําหน้าที่หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)
ตามนโยบายการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพื่อบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข
(Claim center) ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่ให้
ให้บริการผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว และ
ผู้ประกันตน รวมทั้งข้าราชการ/พนั
พนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่สมัครใจ โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ (๑๔)
๑.๒ ให้หน่วยงานที่เกียวข้
ย่ วข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการ
ประกันสังคม ให้ความร่วมมือ และให้ สปสช.
สปสช ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข
(National Clearing House) ของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับกรมบั
กรมบัญชีกลางและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
ของผู้ประกันตนให้สํานักงานประกันสังคม
๑.๓ เห็นชอบให้มีกลไกคณะทํางานเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบอย่างมีส่วนร่วมของกองทุนประกันสุขภาพ
ทั้งสามระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้
รองปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเป็นประธาน และให้มีหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวมถึง
การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช.
สปสช กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
รวมทั้งหน่วยงานรัรัฐอื่น ๆ ที่สมัครใจ เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีระยะ
เตรียมการในปี ๒๕๕๖
๒. ให้ สปสช. รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบข้อมูล และการประสานงาน การกําหนด
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลไก
การจ่ายเงิน และอัตราการชดเชยตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติแต่ละกองทุนกําหนด การสื
การสื่อสารทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง ประโยชน์ และผลกระทบของการทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรม
การเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) รวมทั้งเห็นควรมีระบบตรวจสอบการดําเนินงานที่ชัดเจน
และเป็นกลางเพื่อควบคุมแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้แต่ละกองทุน
และหาข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานให้เป็นที่ยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
ภายในกรอบวงเงิน ๑๙๑,๖๘๑,๗๓๔,๘๐๐
๘๐๐ บาท ประกอบด้วย งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๑๘๙,๗๑๙,๕๔๖,๑๐๐ บาท
และงบบริหารจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน ๑,๙๖๒,๑๘๘,๗๐๐
๗๐๐ บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ
๒. ให้ สปสช. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการศึกษาและดําเนินการใช้แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ป่วยอย่างจริงจัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง ข้อเสนองบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
โดยเฉพาะกรณีการให้บริการเฉพาะโรค การจัดทําตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของ สปสช.
สปสช ในการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินการคลังต่อสถานพยาบาล และให้ความสําคัญกับการจัดสรรบริการสร้างเสริ
ง มสุขภาพ
และป้องกันโรคในกิจกรรมที่ส่งเสริมปัจจัยด้านสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ (Social
Social determinants of health) โดยกําหนดตัวชี้วัดร่วม
(Joint KPI) ที่เป็นการบูรณาการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวชี้วัดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของแต่ละกลุ่มอายุ นอกจากนี้ เห็นควรทบทวนงบบริการเพื่อรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดที่สมัครใจ เนื่องจากมีความซ้ําซ้อน
กับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสําหรับงานบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดในระบบสมัครใจ
ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติ
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และการขอรับจัดสรรงบเพิ่มเติมด้านค่าแรงของหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดที่ชัดเจน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดํา เนิน งานการสร้า งหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า ปีง บประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๒๕๕๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ
และให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๑. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพทั้งประเทศ
จํานวน ๖๔.๕๙ ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนสิทธิ จํานวน ๖๔.๕๓ ล้านคน
คน โดยมีประชากรที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ จํานวน ๖๕,๑๑๓ คน
ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔๘.๖๒ ล้านคน ลงทะเบียนกับหน่วยบริการของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๙๐.๑๗
มีหน่วยบริการคู่สัญญา ๘๕๕ แห่ง รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๕.๐๘ แห่ง หน่วยบริการคู
การคู่สัญญา ๘๓ แห่ง และเอกชน
ร้อยละ ๔.๗๕ หน่วยบริการคู่สัญญา ๒๒๗ แห่ง ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น ร้อยละ ๘๑.๓๐
๒. การเข้ าถึ ง บริ ก าร โดยการใช้ บริ ก ารทางการแพทย์
ารท งการแพทย์ เ ฉพาะผู้ มี สิ ทธิ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ขภาพถ้ ว นหน้ า
ประกอบด้วย การใช้บริการผู้ป่วยนอก จํานวน ๑๖๓.๘๒ ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการต่อประชากรฯ เท่ากับ ๓.๓๗ ครั้ง/คน/ปี
การใช้บริการผู้ป่วยใน จํานวน ๕.๖๐
๖๐ ล้านครั้ง/๒๓.๐๙ ล้านวัน อัตราการใช้บริการต่อประชากรฯ เท่ากับ ๐.๑๑๕ ครั้ง/คน/ปี
ผู้รับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายสูง จํานวน ๒,๒๑๕,๐๗๙ ราย และ ๓๘๘,๔๙๓ ราย การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
มีคนพิการในระบบหลักประกันฯ จดทะเบียน ๑,๐๗๔,๖๐๗ คน ได้รับบริการฟื้นฟูฯ ๔๑๐,๗๗๓ คน/๑,๔๔๙,๗๖๗
คน
ครั้ง และได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ฯ ๔๕,๕๓๑ คน//๔๗,๘๓๙ ชิ้น การเข้าถึงยา มีผู้ป่วยเข้าถึงยาบัญชี จ (๒) เป็นรายการยาจําเป็นที่มีราคาสูงมาก
จํานวน ๘,๓๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕๔.๗๘
๑๕๔ (เป้าหมาย ๕,๙๘๘ คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖๕.๕๓ จากปีที่ผ่านมา เป็นต้น
๓. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข หน่วยบริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
Hospital Accreditation (HA) จํานวน ๑,๐๓๘
๑
แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละ ๓๘.๑๕ รับรองคุณภาพชั้น ๒ ร้อยละ ๔๕.๕๗
๑๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๔. การคุ้มครองสิทธิ การให้บริการประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิและผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสอบถามข้อมูล ร้อยละ ๙๘.๒๗ เรื่องร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายใน ๓๐ วันทําการ ร้อยละ ๙๗.๐๔
และเรื่องร้องทุกข์ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๖.๙๕ ประสานหาเตียงผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๔,๕๓๘ ราย จ่ายชดเชย
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการใช้บริการฯ (ตามมาตรา ๔๑) จํานวน ๘๓๔ ราย เป็นเงิน ๙๘.๕๘
๙๘ ล้านบาท ด้านผู้ให้บริการ
ได้รบั ชดเชย จํานวน ๕๑๑ ราย เป็นเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท
๕. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี ด้านเครือข่ายองค์กรประชาชน มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน ๔๓ แห่ง รับเรื่องร้องเรียน ๔๖๓ เรื่อง/เครื
เครือข่ายองค์กรคนพิการ ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์
ม
กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ดําเนินการ ๗,๗๑๘ แห่ง (ร้อยละ ๙๙.๒๕) ครอบคลุมประชากร ๕๖.๖๖
๕๖ ล้านคน ด้านองค์กรวิชาชีพ
ร่วมมือกับชมรมผู้บริหารการพยาบาล มีหน่วยบริการเข้าร่วมกิจกรรมมิตรภาพบําบัดมากกว่า ๓๕๐ แห่ง และร่วมมือกับสมาคม
พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกพัฒนาหน่
นาห วยบริการตติยภูมิ ๕๕ แห่ง
๖. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายงบกองทุนฯ รวม ๑๐๗,๘๑๔,๑๑๒,๖๖๙ บาท
(ร้อยละ ๙๙.๙๙ จากงบประมาณที่ได้รับ ๑๐๗,๘๑๔,๑๑๕,๔๐๐ บาท)
๗. โครงการริเริ่มหรือพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและปัญหาอุปสรรค สํานักงานหลักประกั
ป นสุขภาพแห่งชาติ
ได้พัฒนาโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการได้ทั่วถึงเท่าเทียมมากขึ้น เช่น เพิ่มคุณภาพของระบบ “๓๐ บาท
รักษาทุกโรค” การบูรณาการระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปรับแก้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้น
ตามมาตรา ๔๑ เป็นต้น

๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๕

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

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

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการให้กรมศิลปากรดําเนินโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ในส่วนที่เหลือ ได้แก่
การรวบรวมและจัดเก็บผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ โน้ตเพลง และข้อมูลเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดนตรี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อสามารถให้บริการได้ทางอินเทอร์
อร์เน็ต ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน
๓๖๒,๓๑๑,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่ง กรมบัญ ชีก ลางได้อ นุมัติใ ห้กัน เงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขที่ ๑๐๐๘๑๓๗๐ สําหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีก จํานวน ๖๑,๓๒๕,๐๐๐
๖๑
บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ลยีในการขยายระบบบริการไปยังหอสมุดและหอจดหมายเหตุในภูมิภาค เห็นควรให้กรมศิลปากรเสนอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เห็นควรให้ความสําคัญ
ในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่า และควรมีการเตรียมความพร้อมของระบบสํารองข้อมูลในอนาคต
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.
พ .... และร่างระเบียบกรมราชองครักษ์
ว่าด้วยการรั
การรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแทนพระองค์
แ้ ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.
พ .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.
พ .... มีสาระสําคัญคือ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
๒. อนุมัติในหลักการร่างระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคั
และพร
นตุกะ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย และให้ดํดาํ เนินการประกาศใช้บังคับต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว

๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่อง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition
Milano 2015 ไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบ สารัตถะ และรายละเอียดของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้เหมาะสม
คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย โดยให้นําความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาโดยด่
รณาโดยด่วน ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซี
ไทย
ย ครั้งที่ ๕๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซี
ไทย มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี
มาเลเซีย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยสาระสําคัญของบันทึกการประชุมฯ
ประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการระดั
ของคณ
บสูง ไทย-มาเลเซี
มาเลเซีย ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย ความเห็น
ของประธานร่วมฝ่ายไทย และงานมอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซี
ไทย มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๑ โดยในส่วนของความเห็น
ของประธานร่วมฯ สรุปได้ ดังนี้
๑. ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย
๑.๑ ปัจจุบันมี
นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน เช่น การลักลอบขนของผิดกฎหมาย
การค้าอาวุธ การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะมีการควบคุมและกวดขัน เช่น การปฏิบัติการ
ลาดตระเวนร่วม แต่การกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู
คงปรากฏอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการระดับสูงและคณะทํางานของทั้งสอง
ประเทศควรจะมีการศึกษาประสิทธิผลของการทํางานร่วมกันที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการควบคุมสิ่งผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้ลดลง
การประสานงานและปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน
๑.๒ ปัจจุบันกองกําลังรักษาความมั่นคงของทั้งสองประเทศมีการประสานงานและปฏิ
ร่วมกัน โดยมีจุดตรวจร่วมอยู่ที่บ้านดีดะ อําเภอบันนังสตาร์ และบ้านดินเสมอ อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดตรวจ
ของมาเลเซียบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ฮูลู มูดา ณ จุดตรวจร่วมนี้ถึงแม้ว่าผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่
สองฝ่ายได้มีการเข้าไปพบปะเยี่ยมเยือน
การปฏิบัติงาน แต่ขาดการนําเสนอสู่สาธารณชน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่าการพบปะเยี่ยมเยือนควรจะกระทํ
อ
าให้บ่อยขึ้นและมี
การนําเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อของทั้งสองประเทศ
๑.๓ ผลการฝึกร่วม/ผสม
ม
ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการขยายความร่วมมือของกองทัพทั้งสองประเทศ
๑.๔ ตามที่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซี
ไทย มาเลเซียมีข้อเสนอให้มีการเฉลิมฉลองการประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซี
มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๐ ในปี ๒๕๕๖ นั้น ขอแนะนําให้มีการเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพิเศษ
เพื่อนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินงานร่วมกันให้เห็นเด่นชัด ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซี
ไทย
ย
ดําเนินการวางแผนและนําเสนอในโอกาสต่อไป
๒. ความเห็นของประธานร่วมฝ่ายไทย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๗

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

๒.๑ เห็นด้
นด้วยที่จะให้คณะกรรมการระดับสูง ไทย-มาเลเซี
ไทย มาเลเซีย และคณะทํางานชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซี
ไทย
ย
ไปพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการกระทําผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่
ชายแดน และเห็นด้วยที่จะให้สื่อทั้งสองประเทศได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงความร่วมมือและการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชา
ทั้งสองฝ่ายต่อไป
๒.๒ สําหรับการฝึกร่วม/ผสม
ม
ไทย-มาเลเซี
มาเลเซีย ต้องการที่จะเห็นความต่อเนื่อง และขยายขอบเขตไปสู่ประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียนในอนาคต รวมทั้งปรารถนาที่จะเห็นความก้าวหน้าในการจัดทํา TOR/SOP
TOR/SO ของการฝึกร่วม/ผสม ให้เห็น
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒.๓ สนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซี
ไทย มาเลเซีย เรื่องการเฉลิมฉลองการครบรอบ
การประชุมครั้งที่ ๑๐๐ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานโดยเฉพาะความยากลําบากที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
โจรคอมมิมิวนิสต์มาลายาจนประสบความสําเร็จ
๓. ประธานร่วมฝ่ายไทยแจ้งว่า ประเทศไทยมีความยินดีที่จะขอเชิญมาเลเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึกช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของอาเซียน ในปี ๒๕๕๗ ที่ประเทศไทย โดยจะเชิญประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
เข้าร่วมด้วย เพื่อให้การดําเนินการฝึกดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซี
ไทย
ย ครั้งที่ ๕๒ จะจัดที่กรุงเทพมหานคร ประมาณเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว
แขวงชายแดนไทย
ครั้งที่ ๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
แขวงชายแดนไทย
ครั้งที่ ๙
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดทําบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานของการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๘ และนําประเด็นต่าง ๆ จากผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว
ไทย
ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๙ ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญในด้านความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ยตามแน
ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน และความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดน
อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในร่างบันทึก
การประชุมที่มิมิใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อให้ความเห็นชอบได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีก ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) เพื่อใช้ในการลงนามในบันทึ
นทึกการประชุมฯ ตามความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ขอแก้ไข
ถ้อยคําในบันทึกการประชุมฯ โดยแก้ไขชื่อการประชุม จาก "ประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๑๔" เป็น “ประชุ
ประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๑๔” และแก้ไข
“สํานักงานประสานงานชายแดนด้
ดนด้านยาเสพติดของไทยและลาว (Border
Border Liaison Offices) : BLOs)”
BLOs) เป็น “สํานักงานประสานงาน
ปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border
Border Liaison Offices : BLOs) ของไทยและลาว” ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
๑.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๔๒๒ คดี
๑.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๒,๐๗๐ คดี
๑.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๔,๐๔๖ คดี
๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
๒.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ จับกุมได้ ๒๕๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ ของการรับแจ้ง (๔๒๒ คดี)
๒.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ จับกุมได้ ๑,๐๘๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๑ ของการรับแจ้ง (๒,๐๗๐ คดี)
๒.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ จับกุมได้ ๑,๗๐๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๗ ของการรับแจ้ง (๔,๐๔๖ คดี)
๓. ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ ดํา เนิ น การเร่ ง รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ป ระชาชน
มีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีที่มีการจับกุม
ผู้กระทําความผิดในคดีที่ก่ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน
ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ
๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้า นสายตรวจให้มีความถี่
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดแรงจูงใจในการกระทําผิด ตามห้วงเวลาที่เกิดเหตุมากของแต่ละพื้นที่ ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ในห้วงเวลาที่เหมาะสม เป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน และให้มีการเร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่าอย่างจริงจัง
ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในการระดมกวาดล้
ารระดมกวาดล้าง ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด มือปืนรับจ้างและผู้มีอิทธิพลที่กระทําความผิด
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดีค้างเก่าตามหมายจับ คดียาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกประเภท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ปัญหาอาชญากรรม (ในรอ
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
๑.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๓๓๘ คดี
๑.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๑,๗๗๔ คดี
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๙

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

๑.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๓.๖๖๔ คดี
๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
๒.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ จับกุมได้ ๑๙๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๙ ของการรับแจ้ง (๓๓๘
(
คดี)
๒.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ จับกุมได้ ๘๖๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕ ของการรับแจ้ง (๑,๗๗๔
(
คดี)
๒.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ จับกุมได้ ๑,๔๕๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ ของการรับแจ้ง (๓๖๖๔ คดี)
๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง
าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย
รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย และกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน
ได้รับทราบ
มา ้น
๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถี่เพิ่มมากขึ
เพื่อลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามห้วงเวลาที่เกิดเหตุมากของแต่ละพื้นที่ ให้แต่ละหน่วยพิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ในห้วงเวลาที่เหมาะสม เป็นประจําทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๕ วัน เร่งรัดจับกุมผู้กระทําผิดตามหมายจับคดีค้างเก่าอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการระดมกวาดล้
วาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

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

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
๑.๑ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๖.๘
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งขยายตัวร้อยละ ๑๗.๑ และ ๓๒.๒
ตามลําดับ ในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ อยู่ที่ระดับ ๗๒.๑
๑.๒ การลงทุน ภาคเอกชน ดัช นีก ารลงทุน ภาคเอกชนในเดือ นมกราคม ๒๕๕๖ ขยายตัว ร้อ ยละ ๒๒.๐
โดยปริมาณการจําหน่ายปูน ซีเมนต์ในประเทศและการนําเข้าสินค้าทุ นขยายตัวต่อ เนื่องตามการขยายตัวของการลงทุนใหม่
เช่นเดียวกับพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างที่ขยายตัวร้อยละ ๑.๑ ในขณะที่ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์เ พื่อ การพาณิช ย์ข ยายตัว
ร้อยละ ๓๖.๕
๑.๓ การส่งออกสิ
งออกสินค้า ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๑๗,๙๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๕.๖
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าเกษตรสําคัญ ๆ ที่ขยายตัวได้ดี ประกอบด้วย ข้าว และผลไม้ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกทองคําและยางพารายังคงหดตัว
ตลาดส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาด โดยตลาดหลักที่ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป
๑.๔ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนี ผลผลิต อุต สาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ขยายตั วร้อ ยละ ๑๐.๑
อุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัวประกอบด้
ระกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ยานยนต์ เครื่องหนัง และแผงวงจรรวม ในขณะที่อุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสําเร็จรูปหดตัวต่อเนื่องร้อยละ ๑๖.๑ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวร้อยละ ๑๐.๕ อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่เฉลี่ย
ร้อยละ ๖๗.๐
๑.๕ การผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๐.๘ ในขณะที่
ราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ ๓.๘ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ ๓.๐ โดยราคาสินค้าเกษตรสําคัญที่ลดลง ประกอบด้วย
ปาล์มน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง อ้อย และปศุสัตว์ ส่วนราคาข้าวเปลือกและกุ้งขาว เพิ่มขึ้นร้อยละ
ยล ๓.๖ และ ๑๒.๐ ตามลําดับ
๑.๖ ภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๒.๒
๒ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๕
โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ นักท่องเที่ยวจากจีน มีสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๘ รองลงมา คือ มาเลเซีย รัสเซีย และญี่ปุ่น
โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๙.๕ ๘.๙ และร้อยละ ๖.๑ ตามลําดับ
๑.๗ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และการว่างงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํา ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
๑.๘ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่
กจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ อยู่ที่ร้อยละ ๔๔.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
๑.๙ สถานการณ์ด้านการเงิน สินเชื่อขยายตัวในอัตราเร่งขึ้น ในขณะที่เงินฝากชะลอตัว ทําให้สัดส่วนสินเชื่อ
ต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ตึงตั
งตัวขึ้นเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัว เงินบาทแข็งค่าตามการไหลเข้าสุทธิของเงินทุน
จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ โดยอุปสงค์ภายในประเทศยังมีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการส่งออกเริ่มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและสนับสนุนการขยายตัว
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๑

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

ทางเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้น โดยคาดว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๑๑.๐ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ ๓.๕ และร้อยละ ๘.๙ ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๕ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๙
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลกและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่า
จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียและสร้
ยและสร้างแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ
กยอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
และเลขานุการ กยอ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุชุมมอบหมายให้นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ที่ปรึกษา กยอ.
กยอ รับไปพิจารณาดําเนินการจัดตั้งกลไก
เพื่อดําเนินการศึกษาในประเด็นที่ กยอ.. ควรให้ความสําคัญ ประกอบด้วย การจัดทํา Zoning ภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่อย่างเหมาะสมในเชิงลึก โดยประสานงานกั
โดยประสานงานกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การเตรียมความพร้อมด้านแหล่งพลังงาน
เพื่อรองรับปริมาณการใช้พลังงานในอนาคต โดยประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเตรียมความพร้อมรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะ ๕-๑๐ ปีอย่างยั่งยืน การจัดเตรียมพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต และการให้ความสําคัญกับแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเพื่อรองรับผลกระทบจากการแข็งค่า
ของเงินบาทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นที่มีความผันผวนในระยะยาว
และนําผลการดําเนินงานเสนอ กยอ.. ต่อไป
๒. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของแผนงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
และการสร้างอนาคตประเทศ เพื่อเป็นกรอบทิศทางสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จํานวน ๑๐ โครงการ วงเงินรวม ๔,๙๐๐
๙๐๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่า บางโครงการ
มีความซ้ําซ้อนกับโครงการที่เสนอในร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และโครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งทางถนนเฉพาะจุด โดยยังไม่มี
การเชื่อมโยงระหว่างระบบเพื่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่อง (Multimodal Transport) และการปรับรูปแบบการขนส่งไปสู่ระบบราง
รวมทั้งความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนํามาใช้จ่จ่ายในโครงการพัฒนาทางหลวงฯ ไปพิจารณาเพื่อประกอบการ
ดําเนินการ
๓. ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ํา ลุ่มน้ํา
ตะวันออก ๙ จังหวัด ของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด (อยอ.) โดยให้ อยอ.
รับไปดําเนินการจัดทําและเสนอยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
ให้ กยอ. พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) และจัดทํารายละเอียดโครงการเร่งด่วนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพั
ญหาและพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ําตะวันออก กลุ่มที่ ๑ และ ๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการเพื่อการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท) ต่อ กบอ. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๔. ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพื่อฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) โดย ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการที่เปิดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตและเปิดดําเนินการบางส่วน
จํานวน ๗๕๔ ราย มีผู้ประกอบการที่ปิดกิจการและย้ายออกไปจากนิ
ยออ
คม/เขต/สวนอุ
สวนอุตสาหกรรม จํานวน ๘๕ ราย จากจํานวน
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๘๓๙ ราย และให้ กนอ.
กนอ รายงานความคืบหน้าฯ ให้ กยอ. ทราบต่อไป นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการยกเว้นภาษี
เงินได้จากเงินอุดหนุ นรัฐบาลเพื่อชดเชยการลงทุนปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วมของนิคม/เขต
ม เขต/สวนอุ ตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
๒๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๕. ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
กากของเสียและมลพิษทั้งระบบของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้
ตสาหกรรมให้ค รอบคลุม ทั้งระบบ
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไ ขปัญ หาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภ าค ครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเห็นชอบตามมติที่ประชุมฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
ตามมติที่ประชุมฯ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
๑.๑.๑ ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว โดยให้มีการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่
จังหวัดสระแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดังกล่าวด้วย
๑.๑.๒ ขอรับการสนับสนุนโครงการ Eco Industrial Town จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทําเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม (จัจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) โดยให้คํานึงถึงการจํากัดการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด สําหรับพื้นที่
อุตสาหกรรมใหม่ (จัจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี) ให้พิจารณาจัดทําแผนการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๑.๓ ขอให้เร่งรัดโครงการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพ (ยานนาวา
ยานนาวา) ไปตั้งที่ปากน้ําสมุทรปราการ
ภายในปี ๒๕๕๖ โดยให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
เป็นที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมความจําเป็น และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั
ฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการย้าย
หรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการทั้งระบบเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๑.๔ ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทราร่วมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับไปศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย
๑.๒ การพั ฒนาโครงข่ ายคมนาคมและระบบโลจิ สติ กส์ จํ านวน ๕ เรืรื่อ ง โดยให้ก ระทรวงคมนาคมรับ ไป
พิจารณาดําเนินการ ได้แก่
๑.๒.๑ ขอให้เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยการขยายช่องจราจร และขอการสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทาง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘ โดยรับ
ข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางถนนในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๗ เส้นทางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘
ไปจัดลําดับความสําคัญของโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งประสานกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทางถนนสายรองซึ
ทางถนนสายรองซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรเทาปัญหา
การจราจรในพื้นที่ รวมทั้งช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ประชาชนและการขนส่
ระชาชนและการขนส่งสินค้า

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๓

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

๑.๒.๒ ขอให้เร่งรัดโครงการขยายเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙ "หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรีพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา" จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร โดยรับข้อเสนอการเร่งรัดโครงการขยายเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๙ “หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี-พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ไปพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามขั้นตอนต่อไป
๑.๒.๓ ขอรับการสนับสนุนการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรสู่จังหวัดนครนายก และภาคตะวันออก
โดยรับข้อเสนอการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ “รังสิต-นครนายก” ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสม
และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามขั้นตอน โดยให้ความสําคัญกับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ต่อประชาชน และทัศนียภาพในพื้นที่ รวมทั้งการคาดการณ์
การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตในกรณีที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
เต็มรูปแบบในพื้นที่
๑.๒.๔ ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว
โดยรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของการสนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้
ษาแน
นทาง
ไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจุดผ่านแดนบริเวณบ้านหนองเอี่ยน
๑.๒.๕ ขอรับการสนับสนุนโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานีรถไฟฟ้าบางปู-แอร์พอร์ตลิงค์
สุวรรณภูมิ โดยเร่งประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผลการศึ
ผลการศึกษาความเหมาะสมของการสนับสนุนของโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า
โมโนเรล จากสถานีรถไฟฟ้าบางปู-แอร์พอร์ตลิงค์ สุวรรณภูมิ มีความสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน ๑ เรื่อง คือ ขอให้เร่งรั
งรัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตอนบน (ปากน้
ปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุ
เทรา ทรปราการ) โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเร่งรัด
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน (ปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุ
สมุทรปราการ)
รปราการ รวมทั้งดําเนินการ
ศึกษาการบริ
กษาการบริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกทั้งระบบ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
๑.๔.๑ ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว "ขุขุนด่านแลนด์" (ถนน-สะพาน-ภูมิทัศน์)
จังหวัดนครนายก โดยให้
ให้จังหวัดนครนายกร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ
และสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการและหน่วยงาน
รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑.๔.๒ ขอให้เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็
ฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและท้องถิ่น
และบูรณาการแผนงาน/โครงการ
โครงการ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการพั
ของการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑.๔.๓ ขอให้แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวออกจากด่านการค้า โดยให้กระทรวงคมนาคม
รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปศึกษาในรายละเอียดการแยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวที่ด่านคลองลึก โดยให้
คํานึงถึงการจัดระเบียบในด่านคลองลึกทั้งในส่วนของการค้าและการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ รวมทั้งให้นําแนวทางการพัฒนายกระดับ
จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยนประกอบการพิจารณาด้วย
๑.๔.๔ ขอให้พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือช่องตากิ่ว ซึ่งอยู่ติดชายแดนกัมพูชา โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกับฝ่ายกัมพูชา ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กั
มไทย มพูชา ในการพิจารณา

๒๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าที่มีอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ๒ แห่ง เพื่อให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพิ่ม คือ บ้านเขาดิน-กิโลเมตรที่ ๑๓
ของพระตะบอง หรือจุดหนองปรือ-พนมมาลั
พนมมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย
๑.๕ เรื่องอื่นๆ จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑.๕.๑ การอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยให้กระทรวง
คมนาคมร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยเร็ว
๑.๕.๒ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) โดยให้กระทรวงการคลังร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๑.๕.๓ การเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
๒. ในส่วนของการเร่งรัดการออกกฎหมายรับรองผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
งประเท ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยให้เชิญรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
เทพกาญจนา เข้าร่วมการพิจารณาด้วย

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธัธันวาคม ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ มีการเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๖๙๙,๗๗๒.๒๘ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๒๙.๑๖ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๑๖ เป็นผลมาจากการ
เบิก จ่า ยเงิน ของกรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น เพื่อ โอนให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จํา นวน ๗๖,๙๐๗.๔๙ ล้า นบาท
และการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินทั้งจํานวนแล้ว จํานวน ๓๓ หน่วยงาน จํานวนเงิน ๑๖,๐๖๑.๔๗
๑๖
ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๙๒,๙๖๘.๙๖ ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน ๖๔๑,๓๖๔.๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๒.๐๖ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๒,๐๐๐,๕๘๓.๘๖ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๕๘,๔๑๔.๗๑ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๑๔.๖๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๓๙๙,๔๑๖
๔๑๖.๑๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔.๖๓
๒. เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณรายจ่
งบประมาณร ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙๖,๗๙๘.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๘๖,๑๓๓.๖๙ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๒๙.๐๒ ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรายการที่ควรให้ความสําคัญ
ได้ แ ก่ งบกลาง : รายการค่ า ใช้ จ่ า ยในการเยี ย วยา ฟื้ น ฟู และป้ อ งกั น ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย อย่ า งบู ร ณาการ จํ า นวน
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗,๔๙๐.๓๐ ล้านบาท และตั้งแต่
เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๐๗,๒๔๘.๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๓๗ ของวงเงิน
ที่จัดสรร
๓. เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้ง สิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๑๔๒.๖๖ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึ
โค
งสิ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ จัดสรรแล้วจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๑,๕๓๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๓๒๑,๓๒๗.๖๑
๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๐๘
ของวงเงินที่จัดสรร

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๕

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

๔. เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๒,๗๘๒.๒๓ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จัดสรรแล้วจํานวนทั้งสิ้น ๒๒,๖๓๘.๑๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน ๔,๕๔๕.๑๗ ล้านบาท หรือร้อยละ
ยล ๒๐.๐๘ ของวงเงินที่จัดสรร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) และแจ้งรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดทราบ เพื่อกํากับดูแลการโอนรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานในสังกัดต่อไป ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
การโอนงบประมาณของส่
าณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน ๑,๘๕๘.๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗๘ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท
๒. การโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกเป็น ๒ กรณี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายโดยใช้อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๔-๒๖) จํานวน ๒๐๔.๐๗๙
๐๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
และเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที
นราชการที่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๗) จํานวน
๑,๖๕๔.๓๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศศ. ๒๕๕๕
๓. ลักษณะในการโอนงบประมาณรายจ่าย
๓.๑ เป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินการตามนโยบายเร่
การตามนโย
งด่วนของ
รัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเป้าหมายการดําเนินงานของส่วนราชการ
จํานวน ๑,๓๖๒,๘๙๗,๕๑๖ บาท
๓.๒ เป็นการโอนงบประมาณเพื่อชดใช้คืนรายการผูกพันที่ยืมจากปีที่ผ่านมา จํานวน ๔๒๓,๓๙๗,๙๐๐ บาท
๓.๓ เป็นการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน ๗๒,๐๘๖,๙๐๐ บาท
๓.๔ เป็นการโอนไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค จํานวน ๕๐,๙๗๘ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก.
พ
ช่ว ยเหลือ กองทุน เพื่อ การฟื้น ฟูฯ ระยะที่ส อง
ที่ครบกําหนดในเดื
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ
การเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ที่ครบกําหนดในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การปรับโครงสร้างหนี้ออกภายใต้ พ.ร.ก.
พ ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง ที่ครบกําหนดในเดือน
มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๑๔,๗๕๕ ล้านบาท ได้แก่

๒๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๑ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)
อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ งวดที่ F5/182/55
55 ที่ครบกําหนดในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๙,๕๐๐ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่าย
จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
๑.๒ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)
อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ งวดที่ F6/182/55
55 ที่ครบกําหนดในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๕,๒๕๕ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่าย
จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท และจากการกู้เงินระยะสั้น จํานวน ๒,๒๕๕ ล้านบาท
๒. การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)
อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔ (LB236A) อายุคงเหลือ ๑๐.๔๑ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๖๒๕ ต่อปี วงเงิน ๑๔,๕๐๐ ล้านบาท ประมูล
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อนําไปชําระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยยังคงค้าง
การชําระคืนเงินทดรองจ่าย จํานวน ๒๕๕ ล้านบาท (๑๔,๗๕๕-๑๔,๕๐๐) และจะชําระคืนในการปรับโครงสร้างหนี้ในโอกาสต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
๑.๑.๑ ณ วั นที่ ๑๕ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ มี การเบิกจ่า ยเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ แล้ว จํานวน
๙๖๐,๗๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๐.๐๓
๔๐ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๐๓
โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํ
ระจํา จํานวน ๘๙๐,๖๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๕๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําหลังโอน
เปลี่ยนแปลง จํานวน ๒,๐๐๐,๔๘๙ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๗๐,๑๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๕๕ ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๓๙๙,๕๑๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๐.๐๕
๑.๑.๒ เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕
๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙๙,๔๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๒๕,๘๑๖ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๔๒.๐๒ ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
๑.๑.๓ เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔๙,๙๖๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๙๙๗ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จัดสรรแล้วจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๑,๕๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓๒๒,๑๘๒
๑๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๓๓
ของวงเงินที่จัดสรร
๑.๑.๔ เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
จํานวน ๔,๐๕๑ ล้านบาท และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จัดสรรแล้วจํานวนทั้งสิ้น ๒๒,๖๔๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๕,๘๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๖๘ ของวงเงินที่จัดสรร
๑.๑.๕ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว
จํานวน ๒๒,๙๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖ ของแผนการลงทุนทั้งปี จํานวน ๓๖๘,๖๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจที่ใช้
ปีงบประมาณเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๕,๔๗๓
๑๕
ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑ ของแผนงบลงทุนทั้งปี จํานวน ๑๔๐,๓๓๐ ล้านบาท
และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทิน เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๗,๕๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓ ของแผนงบลงทุนทั้งปี จํานวน ๒๒๘,๓๕๖ ล้านบาท
๑.๑.๖ เงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๔๗,๖๓๐ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๔๐.๗๗ ของแผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน ๓๖๒,๑๒๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประจํา เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๘๗,๘๗๗ ล้านบาท
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๗

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

หรือร้อยละ ๕๐.๒๘ ของแผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน ๑๗๔,๗๖๗ ล้านบาท และงบลงทุนรวม เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๕๙,๗๕๓ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๓๑.๘๙ ของแผนการใช้ช้จ่ายเงิน จํานวน ๑๘๗,๓๕๗ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจ
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๑.๒.๑ ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน โดยให้ส่วนราชการและรั
นราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่อหนี้
รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑.๒.๒ ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ประกอบด้วย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําที่เหลือจ่ายจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ของบประมาณ ให้หน่วยงาน
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
๒. ให้สํานักงบประมาณและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้
วข้องรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน ควรให้ความสําคัญกับงบประมาณในส่วนที่จะโอน
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําขอรับจัดสรรงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธัธันวาคม ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิ
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ทรงไพศาล เสนอ
ดังนี้
๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)
ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓๖ แห่ง (ใช้
ใช้รอบปีบัญชีงบประมาณ)
บประมาณ ปรากฏว่า รัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสม
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ได้จํานวน ๑๓,๗๑๙
๑๓
ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๒ ของเป้าหมาย (จํจํานวน ๒๕,๗๗๒ ล้านบาท) ซึ่งต่ํากว่า
ช่วงเดียวกั นของปีก่อ น ที่ เบิกจ่ ายลงทุนได้ร้อ ยละ ๖๙.๐ สาเหตุสํา คัญที่ ทําให้ รัฐวิ สาหกิ จเบิ กจ่ายลงทุ นได้
ไ ต่ํ ากว่ าเป้า หมาย
เนื่องจากปัญหาอุทกภัยปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทําให้ต้องเลื่อนแผนการดําเนินงานและเบิกจ่ายลงทุนออกไป การปรับแผนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การชะลอการลงทุนบางส่วนเพื่อรอความชัดเจนด้านนโยบาย รวมทั้งปัญหาความล่าช้าในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภายใน
างภายใน และความล่าช้าจากขั้นตอนการกู้เงินโดยเฉพาะงานด้านเอกสาร โดยรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายลงทุน
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 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประเ
องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด
๒. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนหรื
แผนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพื่อประกอบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
๒๕๕๖

๒๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๒ ให้หน่วยงานในระดับกระทรวง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ กําหนดให้มีมาตรการ
ในการกํากับ ดูแลให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการและเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิ
ยเศรษฐ จ) เสนอ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ตามที่กระทวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ จากเดิม ๑,๙๒๐,๑๓๓.๑๕ ล้านบาท
เป็น ๑,๙๔๘,๒๑๑.๘๒ ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพื่อบริหารโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว
๒. รับ ทราบการปรับ ปรุง แผนการบริห ารหนี้ข องรัฐ วิส าหกิจ ที่ไ ม่ต้อ งขออนุมัติค ณะรัฐ มนตรีภ ายใต้ก รอบ
แผนการบริ หารหนี้ ส าธารณะ ประจํา ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ ครั้ ง ที่ ๑ ที่ มีว งเงิ น ปรั บ ลดลง ๖,๑๘๑.๗๑
๖
ล้ า นบาท จากเดิ ม
๑๒๗,๘๘๕.๒๑ ล้านบาท เป็น ๑๒๑,๗๐๓
๗๐๓.๕๐ ล้านบาท
๓. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ
บประ ๒๕๕๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑
๔. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)
(
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน กนร. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการระบบขนส่
การโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link) (โครงการ ARL) ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย สตง.
ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการหาข้อสรุปเกี่ยวกับการรับภาระการลงทุนของโครงการ ARL ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวนเงิน ๑๘,๗๐๐ ล้านบาท ด้านระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวนเงิน ๑๑,๗๐๐
๗๐๐ ล้านบาท และเรื่องความชัดเจน
ของการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ ARL ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
ร จํากัด ว่าควรมีการเร่งรัด
การดําเนินการและนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว
๒. ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หารือกับ
บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด (บอท.) พิจารณาแนวทางการสนับสนุนทางการเงินแก่ บอท.
บอท ในการย้ายสถานประกอบการไปยังสถานที่
ที่มีความเหมาะสม และให้ บอท. มอบพื้นที่ในความครอบครองให้กระทรวงการคลังบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมทั้งให้
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางพัฒนาที่ดินดังกล่าว ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
ที่เหมาะสมต่อไป
๓. ที่ประชุมเห็นชอบแผนกรอบระยะเวลาและกรอบการดํ
แผนกรอบระยะเวลาและกรอบการดําเนินงานของ กนร.
กนร และให้ สคร.
สคร ประสานงานกับกระทรวง
เจ้าสังกัดเพื่อประสานงานในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินการที่ชัดเจนต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๙

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

๔. ที่ประชุมรับทราบแนวทางจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure
Infrastructure Fund) ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเลือกระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ของรัฐวิสาหกิจ
และให้กระทรวงการคลังพิจารณาความคุ้มค่าทางการเงินในการระดมทุนผ่านกองทุนรวมดังกล่าว
๕. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการยกเลิกโครงการไปรษณีย์เพื่อสินเชื
นเชื่อรายย่อย ตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
(ปณท) เสนอ และเห็นชอบในหลักการให้ ปณท ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะเป็นกลไกเชื่อมต่อโครงการด้านโลจิสติกส์
และผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทขนส่ง
ของไทย และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ ปณท ร่วมกันพิจารณาศึกษาและจัดทํา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้
มตามข้อสังเกตของ กนร.
กนร เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.
พ ๒๔๗๗ เป็นต้น เพื่อมิให้มีการดําเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย บทบาทและความสัมพันธ์
ระหว่าง ปณท และบริษัทในเครือ รวมถึงการบริหารจัดการบริ
การบริษัทในเครือของ ปณท รายละเอียดแผนการลงทุนที่ประกอบด้วย
ประมาณการเงินลงทุน รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้าน IT และแผนการ Outsourcing ของบริษัท
ในเครือตามแผนธุรกิจ รูปแบบ แนวทาง และรายละเอียดของการใช้ทรัพย์สินร่วมกันระหว่าง ปณท และบริษัทในเครือ รวมทั้ง
แผนงานและรายละเอียดของการบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจนของบริษัทในเครือ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพื้นที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพื้นที่ เพื่อกําจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวดํา) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อตัดวงจรการระบาด ลดความรุนแรงและผลกระทบต่อผลผลิตจาก
การทําลายของหนอนหัวดําและควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ที่ไม่มีการระบาด และเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุม
และกําจัดหนอนหัวดําให้กับเกษตรกรในพื้นที
นที่ระบาดโดยผ่านกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป้าหมายการดําเนินงาน จังหวัดที่มี
พื้นที่การระบาดของหนอนหัวดํา ๑๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช
ธรรมราช สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ทั้งนี้ ระยะเวลา
ดําเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดมาตรการในการกํากับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมี
ให้ชัดเจนและรัดกุม พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคู่กักันไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้าง
ในมะพร้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื
ความ ชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างต่อเนื่อง
๓๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจํ
ยประ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงิน ๒๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว
โดยใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมหนอนหัวดํา โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข อทํา ความตกลงในรายละเอีย ดงบประมาณ
กับสํานักงบประมาณต่อไป สําหรับวงเงินส่วนที่เหลือในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดสารเคมีเข้าลําต้นกําจัดหนอนหัวดํา จํานวน
๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่ายังมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น ก็เห็นควรให้มีการจัดทํา
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็ห็นจากหน่วยงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
เพื่อพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกํา หนดราคาอ้อ ยขั้น สุด ท้า ยและผลตอบแทนการผลิต และจํา หน่า ยน้ํา ตาลทรายขั้น สุด ท้า ย
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ ๑,๐๗๔.๕๔ บาท ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนด
อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๖๔.๔๗
๔๗ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย
ขั้นสุดท้ายเท่ากับ ๔๖๐.๕๒ บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้ความสําคัญและเตรียมแผนรองรับกับปัจจัยเสี่ยง
ด้านต่างประเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย รวมทั้งหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้
ให้เกษตรกร และควรเร่งนําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นาประเทศ (TDRI) มาประกอบการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
การคํานวณต้นทุนการผลิตอ้อย เพื่อให้กําหนดราคาอ้อยและน้ําตาลทรายสะท้อนต้นทุนจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เรื
เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
น้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖)
๒๕๕๕
รวมทั้งให้คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา
หาแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการนําอ้อยและผลพลอยได้จากการผลิตน้ําตาล เช่น โมลาส หรือกากน้ําตาล ไปผลิต
เป็นพลังงานทดแทน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้
ไป วย
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ของไทย ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานผลการดํ
ลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย)
ย มาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ทั้งระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร)
ร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณาด้วย
วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสถานการณ์ แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าเป็นภารกิจและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ในการกํากับดูแลและพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
ทั้งระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ.
พ ๒๕๔๙
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๑

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

ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรั
งเสนอ
ฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ สําหรับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด
ตล มีดังนี้
๑.๑ ด้านปริมาณ เพื่อลดผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน ขอสนับสนุนเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ชดเชยและจูงใจให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดย
๑.๑.๑ ปลดไก่ไข่ให้เร็วขึ้นที่อายุไม่เกิน ๖๕ สัปดาห์ มีเงื่อนไขต้องไม่นําไก่ไข่เข้าเลี้ยงภายใน ๓ เดือน
หลังจากปลดไก่ไข่ เป้าหมายดําเนินการ ๒.๕๘ ล้านตัว ภายใน ๓ เดือน โดยจ่ายเงินชดเชยตัวละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๒๕.๘๐ ล้านบาท
๑.๑.๒ รวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ เป้าหมายจํานวน ๑๙๕ ล้านฟอง ภายใน ๖ เดือน โดยจ่ายเงินชดเชย
การดําเนินงานฟองละ ๕๐ สตางค์
ตางค์ เป็นเงิน ๙๘ ล้านบาท
๑.๑.๓ รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ โดยกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู
สมา มผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า
และผู้ส่งออกไข่ไก่ ดําเนินการในพื้นที่แหล่งผลิตที่สําคัญเป็นเงิน ๘ ล้านบาท
๑.๒ ด้ า นนโยบาย เพื่ อ บริ ห ารจั ด การระบบการผลิ ต ไข่ ไ ก่ ให้
ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการบริ โ ภค โดย
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์บริหารจัดการไก่ไข่พันธุ์ให้มีปริมาณที่เหมาะสม สําหรับการรณรงค์บริโภคไข่ไก่
ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยดําเนินการ และให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์
ป
ของไข่ไก่ให้เกิดผลในวงกว้าง
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากไข่ไก่เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรับไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่
ในชีวิตประจําวันของประชาชนทุ
าชนทุกเพศวัยให้ถูกต้องตรงกันและเกิดผลในวงกว้างต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ (เรื
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้
ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืด)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดําเนินการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ของประเทศ การกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดเขตพืนที
น้ ที่น้ําจืดใหม่ และการกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค
(ครั้งที่ ๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทํากินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค (ครั้งที่ ๕) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค (ครั
ครั้งที่ ๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๑ รับคําเสนอขายที่ดิน จํานวน ๒๒ จังหวัด เนื้อที่ ๓๔,๐๖๖-๓-๖๔ ไร่
๑.๒ เกษตรกรมาตรวจสอบสิทธิ จํานวน ๑,๗๔๘ ราย (ปัจจุบันเสียชีวิต ๓๐ ราย คงเหลือ ๑,๗๐๑ ราย)
มีคุณสมบัติครบ ๑๔๙๑ ราย
๑.๓ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เห็นชอบแผนการจัดซื้อที่ดิน จํานวน ๑๘ จังหวัด เกษตรกร
จํานวน ๑,๐๓๔ ราย เนื้อที่ ๑๕,๔๕๔
๔๕๔-๑-๗๐ ไร่ จําแนกเป็น
๑.๓.๑ ที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน คปจ.
ค เห็นชอบแผนการจัดซื้อ จํานวน ๙๓๕ ราย เนื้อที่ ๑๔,๐๑๙๐-๒๘ ไร่ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ ส.ป.ก.
ส แล้ว จํานวน ๘๓๒ ราย เนื้อที่ ๑๒,๕๗๖-๐-๕๒ ไร่ จัดทําสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับเกษตรกรแล้ว
จํานวน ๕๗๙ ราย เนื้อที่ ๘,๐๑๖-๑-๙๘
๙๘ ไร่
๑.๓.๒ ที่ดินตั้งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน คปจ. เห็นชอบแผนการจัดซื้อ จํานวน ๓ จังหวัด เกษตรกร ๙๙ ราย
เนื้อที่ ๑,๔๓๕-๑-๔๒ ไร่ ส.ป.ก. จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่การเกษตรในแปลงที่ดินที่ได้จัดซื้อแล้วโดยใช้งบประมาณของ ส.ป.ก.
ส
จํานวน ๖ จังหวัด ขุดบ่อบาดาล ๓ บ่อ ขุดสระเก็บน้ําขนาดต่าง ๆ จํานวน ๗๙ สระ งบประมาณ ๔,๔๓๓,๔๗๕
๔
บาท
๒. ปัญหาอุปสรรค
๒.๑ เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือไม่มาแสดงตนเพื่อขอรับการจัดที่ดิน ส่วนเกษตรกรที่แสดงตน
แล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการคัดเลือกแปลงที่ดินที่พึงพอใจเพื่อให้ ส.ป.ก.
ส
ดําเนินการจัดซื้อ
๒.๒ เกษตรกรที่คัด เลือ กแปลงที่ดิน แล้ว และ คปจ. ได้เ ห็น ชอบแผนการจัด ซื้อ ที่ดิน แล้ว ต่อ มาได้
เปลี่ยนใจและประสงค์
และประสงค์จะไปจัดหาที่ดินแปลงใหม่ที่จังหวัดอื่น
๒.๓ การจัดซื้อที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินต้องดําเนินการหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลานาน เจ้าของ
ที่ดินหลายรายไม่สามารถรอได้ จึงขอยกเลิกการเสนอขาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
ตาลทร
๑. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ ๑๖๐.๐๐ บาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยในระดับที่คุ้มต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงิน (Straight loan) จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตามนัยมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
พ ๒๕๒๗ ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อนํามาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อย
ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในอัตราตันอ้อยละ ๑๖๐.๐๐ บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบ
ในโรงงานน้ําตาลทราย ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จากผลผลิตอ้อยเบื้องต้นที่ ๙๔.๖๔ ล้านตัน รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ
๑๕,๑๔๒.๔๐ ล้านบาท (ไม่
ไม่รวมดอกเบี้ย) หรือจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริง ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
ตามแผนชําระหนี้ของกองทุนฯ โดยให้กระทรวงอุ
ระทรวงอุตสาหกรรมควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือ
ชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ และให้มีข้อมูล
ลูกหนี้แยกเป็นรายให้ชัดเจน รวมทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และกํ
และกํากับดูแล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการ
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ
๓. เห็นชอบให้คงการปรับขึ้นราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศอีกกิโลกรัมละ ๕ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ (เรื
เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและวาระอ้อยแห่
ยแห่งชาติ) เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ เดือน
เพื่อนําไปเป็นรายได้ของกองทุนฯ สําหรับนําไปชําระหนี้ เฉพาะเงินกู้ที่นํามาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
เท่านั้น
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๓

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

๔. รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบการช่วยเหลือชาวไร่ที่มีสิทธิ์ให้ถูกต้อง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและติดตามผล
การดําเนินงาน กํากับการบริหารเงินกองทุนฯ ให้สามารถชําระหนี้เงินกู้ได้โดยเร็ว และประเมินสถานการณ์ราคาน้ําตาลทราย
อย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณากํ
ากําหนดนโยบายราคาอ้อยและน้ําตาลทรายในปีต่อไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การกําหนด
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕) ที่มอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของไทย
ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย)
ย มาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย
ทั้งระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี
เกี่ยวข้อง โดยให้เชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร)
ร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณาด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๕. ในส่วนของการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เกี่ยวข้องได้
งได้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวและส่งอ้อยเข้าหีบ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ในการพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของชาวไร่อ้อย นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอน
ให้แล้วเสร็จ และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้าภายในเดื
าภายในเดือนตุลาคม ก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวและส่งอ้อยเข้าหีบ
๖. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจัดตั้งคณะทํางานด้านวิชาการเพื่อศึกษาพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อนําข้อมูลต้นทุนราคา
ในทุกขั้นตอนของการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผู้แทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)) สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เข้าร่วมเป็นคณะทํางานดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีไตรภาคี
ยางพารา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบให้รัฐบาลทั้งสามประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และประเทศมาเลเซีย สนันับสนุนงบประมาณส่วนแรก จํานวน ๗.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ได้จดทะเบียนค้างจ่ายไว้แก่บริษัทร่วมทุน
ยางพาราฯ ภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อน โดยในส่วนของประเทศไทยต้องจ่ายงบประมาณ จํานวน ๓.๓๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายงบประมาณ จํานวน ๒.๕๐ ล้านดอลลาร์
อลลาร์สหรัฐ และประเทศมาเลเซียต้องจ่ายงบประมาณ
จํานวน ๑.๖๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามสัดส่วนที่ตกลงตามลําดับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ส่วนงบประมาณสําหรับการเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ จํานวน ๓.๓๓
๓๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนุมัติให้
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ
งประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมีการยกระดับความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อขยายตลาดยางและสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ภายในประเทศ และควรมีมาตรการในการกํากับและติดตามการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้
๓๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้ง ๓ ประเทศ และเกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการสร้างเสถียรภาพราคายางพารา
ในตลาดโลกทั้งในด้านการลดพื้นที่ปลูกยางพารา การควบคุมการส่งออก และการเก็บสต๊อคยางพาราของแต่ละประเทศ รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางพาราฯ
นยางพาราฯ ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการ
น้ําตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ.. .... ตามที่ก ระทรวงอุต สาหกรรมเสนอ และให้ส่ง คณะกรรมการตรวจสอบร่า งกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่
การต่อไปได้ โดยร่างระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ําตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ..ศ. ๒๕๔๔
๒. กําหนดนิยามของคําวา “น้ําตาลทราย” “น้ําตาลทรายที่ได้คุณภาพ” “น้น้ําตาลทรายที
ตาลทราย ่ไม่ได้คุณภาพ” “น้ําตาลทราย
เสื่อมคุณภาพ” “โรงงานน้
โรงงานน้ําตาลทราย”
ตาลทราย และ “การปรับปรุงคุณภาพ”
๓. กําหนดวิธีการดําเนินการในการจัดการน้ําตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพในขณะทําการผลิตและที่เสื่อมสภาพภายหลัง
การผลิต
๔. กําหนดอัตราค่าสูญเสียในการปรับปรุงคุณภาพน้ําตาลทราย โดยให้ค่าใช้
าใช้จ่ายและความสูญเสียในการปรับปรุง
คุณภาพตกเป็นภาระแก่โรงงานน้ําตาลทราย โดยน้ําตาลทรายดิบ อัตราค่าสูญเสียร้อยละ ๑ น้ําตาลทรายขาว อัตราค่าสูญเสีย
ร้อยละ ๔ และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อัตราค่าสูญเสียร้อยละ ๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง
บุญทรงไพศาล) ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ภาพรวม ในระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนเปิดให้บริการ รวมทั้งสิ้น ๑๗๔ ราย โดยมีผู้ประกอบการ
SMEs แจ้งความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จํานวน ๒๒๖ เรื่อง จําแนกเป็น ความต้องการด้านสินเชื่อ ๙๘ เรื่อง
ด้านแรงงาน ๖๕ เรื่อง ด้านต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ๒๒ เรื่อง ด้านภาษี ๒๐ เรื่อง และด้านอื่น ๆ ๒๑ เรื่อง
๑.๒ ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบที่ ๑ (๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้พิจารณาปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ SMEs จํานวน ๒๗ ราย ๓๘ ความต้องการ
และมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรายกรณี
รายกรณี ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ๑๑ เรื่อง
กระทรวงการคลัง ๒ เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม ๑ เรื่อง สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๕ เรื่อง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑ เรื่อง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๕

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

๑๗ เรื่อง และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๑ เรื่อง พร้อมทั้งให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานผลการดําเนินการให้คณะอนุกรรมการฯ
ทราบทุก ๒ สัปดาห์
๑.๓ ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบที่ ๒ (๘ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
๒๕๕๖
๑.๓.๑ มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและความต้องการช่
รช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ
จํานวน ๑๔๗ ราย ๑๘๘ ความต้องการ จําแนกออกเป็น ความต้องการด้านสินเชื่อ ๗๖ เรื่อง ด้านแรงงาน ๕๘ เรื่อง ด้านต้นทุนการผลิต
และประสิทธิภาพการผลิต ๒๐ เรื่อง ด้านภาษี ๑๖ เรื่อง และด้านอื่น ๆ ๑๘ เรื่อง
๑.๓.๒ คณะทํา งานกลั่น กรองเรื่องที
อ งที่ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มเสนอขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการทั้ง ๑๘๘ เรื่องแล้ว และอยู่ระหว่าง
การนําเสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่จะประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้ง ๑๔๗ ราย ต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมบูรณาการ
การดําเนินการแก้
แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในลักษณะ
One Stop Service รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการตลาดและการบริ
งทางการตลาดและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยให้
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถจําหน่ายสินค้าได้มากขึ้นและลดต้นทุนการขนส่งด้วย หลังจากนั้นให้ส่งมอบภารกิจของคณะกรรมการฯ
ให้สํานักงานส่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับผิดชอบดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
Small and Medium Enterprises :
SMEs) ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สาหกร
สรุปได้ ดังนี้
๑. จํานวนและการจ้างงานใน SMEs และการจัดตั้ง และการยกเลิกกิจการ ปี ๒๕๕๔ วิสาหกิจทั่วประเทศในปี ๒๕๕๔
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๖๕๒,๘๕๔ ราย จําแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ จํานวน ๖,๒๕๓ ราย SMEs จํานวนทั้งสิ้น ๒,๖๔๖,๕๔๙ ราย
และอื่น ๆ ๕๒ ราย โดยจํานวน SMEs คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘ ของวิสาหกิจทั่วประเทศ จําแนกตามกลุ่มวิสาหกิจ พบว่า อยู่ในภาคการขายส่ง
ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากที่สุด จํานวน ๑,๑๗๖,๓๓๐ ราย รองลงมาอยู่ในภาคการบริการ จํานวน ๙๙๗,๖๖๔ ราย
ภาคการผลิต จํานวน ๔๗๒,๑๙๕ ราย ในส่วนของการจ้างงานในกิจการทุกขนาด
ขน มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๓,๑๐๗,๒๖๓
๑๓
คน เป็นการจ้างงาน
ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ จํานวน ๒,๑๑๑
๑๑๑,๒๒๙ คน และการจ้างงานใน SMEs จํานวน ๑๐,๙๙๕,๙๗๗
๙๗๗ คน สําหรับกิจการที่จัดตั้งใหม่
ในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๓
๔๐๓ ราย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ จํานวน ๔,๖๒๗ ราย ในส่วนการยกเลิกกิจการปี ๒๕๕๔ มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๙,๕๕๙ ราย ลดลงจากปี ๒๕๕๓ จํานวน ๒,๑๙๓ ราย
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs ปี ๒๕๕๔ มีมูลค่า ๓,๘๕๙,๕๘๗
๕๘๗.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖
ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยมูลค่า GDP ของ SMEs ขยายตัวร้อยละ ๐.๖ ต่อปีเมื่อพิจารณามูลค่า GDP ตามขนาดวิสาหกิจ
พบว่า วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มีบทบาทด้านมูลค่า GDP สูงกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) โดยอยู่ที่ ๒,๕๘๓,๘๗๓.๔ ล้านบาท
หดตัวลงร้อยละ ๑.๗ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ ของ GDP รวม ส่วน GDP ของ ME มีมูลค่า ๑,๒๗๕,๗๑๔.๓
๑
ล้านบาท หดตัวลง
ร้อยละ ๑.๕ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑
๑๒ ของ GDP รวม
๓. การค้าระหว่างประเทศของ SMEs ปี ๒๕๕๔ ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น ๖,๙๑๐,๒๙๗.๒ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ เป็นการส่งออกของ SMEs มูลค่า ๒,๐๖๘,๘๕๙.๐๙
๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙
ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด ตลาดส่งออกที่สําคัญของ SMEs ไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วน
๓๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

การส่งออกร้อยละ ๑๑.๖ ๑๑.๔๔ ๑๐.๗
๑๐ และ ๗.๗ ตามลําดับ ด้านการนําเข้า มีการนําเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
๖,๙๗๔,๔๑๔.๓๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้
นร้อยละ ๑๙.๔ เป็นการนําเข้าของ SMEs มูลค่า ๒,๑๕๙,๑๐๕.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐
ของมูลค่าการนําเข้ารวมทั้งหมด ตลาดนําเข้าที่สําคัญของ SMEs ไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สวิตเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์ โดยมีสัดส่วน
การนําเข้าร้อยละ ๑๕.๔ ๑๔.๒ ๘.๓๓ และ ๗.๗ ตามลําดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑
ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎี
งพ
กาฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ไปตามมาตรฐา
เลขที่ มอก. ๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕)) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิต ภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ.
พ ๒๕๑๑ เรื่ อง แก้ไ ขมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุ ตสาหกรรมปูน ซีเมนต์ป อร์ต แลนด์ เล่ม ๑
ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ (แก้
แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจ อุต สาหกรรมไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๕ และรายงานสถานการณ์เ ศรษฐกิจ อุต สาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๕ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) และ
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๕ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)
๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๕ ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ชะลอตัวลง
จากไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๕ ที่ขยายตัวร้อยละ ๔.๔ และชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๔ ที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๗
โดยปัจจัยที่ทําให้อัตราการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๕ คือ การหดตัวของอุปสงค์ระหว่างประเทศ ขณะที่อุปสงค์
ในประเทศโดยรวมยังขยายตัว ประกอบด้วย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เป็นการขยายตัวจากการบริโภคสินค้า
คงทน โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ รวมทั้งหมวดสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ําประปา ไฟฟ้า น้ํามันเชื้อเพลิง ยารักษาโรค
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุ
การลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวดีขึ้น ส่วนดุลการค้า
และบริการเกินดุลเทียบกับที่ขาดดุลในไตรมาสที่แล้ว
๑.๒ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๕ หดตัวร้อยละ ๑.๑ หดตัวจากไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๕
ที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๘ และหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๔ ที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๑ เป็นผลจากอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ในขณะที่การผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัว
๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติค าดว่า เศรษฐกิ
เศ
จ ไทยในปี ๒๕๕๕
จะขยายตัวร้อยละ ๕.๕ สําหรับการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
๑.๔ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ พบว่า บางตั
างตัวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา
และไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กําลังการผลิต โดยอุตสาหกรรมที่มีการผลิต
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๗

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

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ได้แก่ ยานยนต์ Hard Disk Drive ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เบียร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ส่วนมูลค่าการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑๒ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ โดยมีสินค้าส่งออกสําคัญ
ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
๑.๕ การอุปโภคบริ
ปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔
การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมปรับตัว
ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาแต่เพิม่ ขึ้นไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๔
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒.๑ อุตสาหกรรมยานยนต์ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์นั่งประกาศ
แผนการลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรี มีมูลค่าการลงทุน ๑๗,๑๕๐ ล้านบาท กําลังการผลิต ๑๒๐,๐๐๐ คันต่อปี
โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี ๒๕๕๘ ในขณะเดียวกัน โรงงานผลิตรถยนต์
ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการเพิ่มกําลังการผลิตเป็น ๓๐๐,๐๐๐ คันต่อปี ภายในต้นปี ๒๕๕๗
โดยรวมจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอุ
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบ หน้า การให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู ้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มที ่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํา นักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ประธานกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวม ในระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและขอรับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนเปิดให้บริการ รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ ราย ปัญหาที่ได้รับแจ้ง จํานวน ๖๒๑ เรื่อง
โดยผู้ประกอบการ SEMs ระบุความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งสิ้น ๓๓๕ เรื่อง จําแนกเป็น ความต้องการด้านสินเชื
เ ่อ
๑๓๗ เรื่อง ด้านแรงงาน ๘๕ เรื่อง ด้านภาษี ๖๐ เรื่อง ด้านต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ๒๔ เรื่อง และด้านอื่น ๆ ๒๑ เรื่อง
๒. ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบที่ ๒ (๘ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
๒๕๕๖
๒.๑ มีผู้ประกอบการ SMEs แจ้งปัญหาและความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ จํานวน
๑๔๗ ราย ๑๘๘ ความต้องการ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการด้านสินเชื่อ รองลงมาคือ ด้านแรงงาน และด้านต้นทุนการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต
๒.๒ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
ความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ SMEs มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐที่กําลังดําเนินในปัจจุบันเป็นรายกรณี
โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรายกรณี และรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ
ทราบทุก ๒ สัปดาห์
๓. ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ รอบที่ ๓ (๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)

๓๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓.๑ มีผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ จํานวน ๕๖ ราย ๑๒๙ ความต้องการ จําแนกเป็น
ความต้องการด้านภาษี ความต้องการด้านสินเชื่อ และด้านอื่น ๆ เช่น การจัดหาช่องทางการตลาด การจัดหาพลังงานทดแทน
และการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
๓.๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในเบื้องต้น
ก่อนนําเสนอคณะทํางานกลั่นกรองฯ และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยคาดว่าจะจัดประชุม
ประมาณปลายสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
เรื่อง แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) ประจําปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนการลงทุนและแนวทางดําเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน
(Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี-แม่โขง-เจ้าพระยา (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Mekong Economic Cooperation
Strategy : ACMECS) ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้ โดยประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สําหรับสาระสําคัญของแผนการลงทุนฯ ในยุ
ใ ทธศาสตร์ ACMECS ประกอบด้วย
๑.๑.๑ การกําหนดชนิดและปริมาณ พืชเกษตรเป้าหมาย ๑๐ ชนิด ปริมาณรวม ๑,๐๐๓,๒๐๐ ตัน ได้แก่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ถั่วเหลือง ๑๐๐,๐๐๐ ตัน ถั่วลิสง ๖,๕๐๐ ตัน ถั่วเขียวผิวมัน ๑๒,๐๐๐ ตัน งา ๑๐,๒๐๐ ตัน
ข้าวโพดหวาน ๒๒,๐๐๐ ตัน ลูกเดื
กเดือย ๕๐,๐๐๐ ตัน ละหุ่ง ๒,๕๐๐ ตัน มันสําปะหลัง (มันเส้น) ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐
ตน และไม้ยูคาลิปตัส
๔๐๐,๐๐๐ ตัน
๑.๑.๒ การนําเข้าผลผลิตพืชเป้าหมาย ระยะเวลานําเข้า สําหรับพืชเป้าหมาย จํานวน ๙ ชนิด ได้แก่
ข้าวโพดหวาน งา ลูกเดือย ละหุ่ง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมัน มันสําปะหลัง (มันเส้น) และไม้ยูคาลิปตัส ผลผลิตตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และระยะเวลานําเข้าผลผลิต สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑.๑.๓ เงื่อนไขการนําเข้า ให้ผลผลิตพืชที่นําเข้าประเทศไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ ในยุทธศาสตร์ ACMECS
ที่มีถิ่นกําเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรั
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี
สหภาพ ยนมาร์
จะต้อ งมีห นัง สือ รับ รองแหล่ง กํา เนิด สิน ค้า แบบฟอร์ม Form D ATIGA ใบรับ รองสุข อนามัย ที่อ อกโดยหน่ว ยงานของรัฐ
หรือ หน่ว ยงานที่มีอํา นาจออกหนันังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก และต้องรายงานการนําเข้าผลผลิตภายใต้โครงการ
ACMECS Contract Farming รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด
๑.๑.๔ สิทธิพิเศษที่ได้รับ กําหนดให้ผลผลิตพืชนําเข้าไทยภายใต้แผนการลงทุนฯ ในยุทธศาสตร์ ACMECS
ที่มีถิ่นกําเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว
สปป ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนําเข้าในอัตรา
ร้อยละศูนย์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ (ถ้ามี) รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS จากสาขาความร่วมมือ
ด้านเกษตร และสาขาการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุน
๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป้าหมายปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา
กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๙

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

๑.๓ อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละ
ศูนย์บาท สําหรับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน ปี ๒๕๕๖ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ACMECS โดยผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลั
นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณารายละเอียดเพื่อบริหารจัดการช่วงเวลาและปริมาณ
การนําเข้าสินค้าเกษตรตามโครงการแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract
Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
ACMECS) ประจําปี ๒๕๕๖ ให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของสินค้าเกษตร
ภายในประเทศของไทย และในกรณีสินค้าเกษตรที่จะนําเข้าชนิดใดมีคณะกรรมการเฉพาะที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลโดยตรงอยู่ด้วย
เช่น คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้
ละน้ํามันพืช เป็นต้น ให้นําเรื่องการนําเข้าสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาตามขั้นตอนก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการลงทุนฯ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรขยายระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นตั้งแต่ ๑
มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม เพื่อให้เท่
เท่าเทียมกับระยะเวลาการนําเข้าของพืชเป้าหมายอีก ๙ ชนิด โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกร
ภายในประเทศและความสอดคล้องกับการจัดระบบการนําเข้าภายในประเทศ รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับเป้าหมายปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดําเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ให้ผู้นําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสั
งสัตว์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตามมติที่ประชุม
หารือเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบให้
และมอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ให้เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยควรเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นานาชาติเป็นผู้ทําการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพ
และความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เป้าหมายหลัก
ภายในกรอบงบประมาณต่อกลุ่มพื้นที่กลุ่มพื้นที่ละ ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ เดือน
๑.๒ สาระสําคัญของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้นให้ประกอบด้วย
๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามขอบเขตและระดับของการเป็นพื้นที่พิเศษที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย (๒) เครื่องมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๓) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐ
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และ (๔) โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่จําเป็น และเป็นปัจจัยต่อความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ โดยระบุให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุมถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การสํารวจความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งการประมาณการ
อุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
๑.๓ กรอบการศึกษาด้านพื้นที่ในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเบื้องต้น
กําหนดให้เป็นการศึกษาใน ๕ กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ (๑) ภาคเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนอําเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ
จังหวัดเชียงราย (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย (๓) ภาคตะวันออก

๔๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ประกอบด้วย พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว (๔) ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก และ (๕) ภาคใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส
๒. อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว
ภายในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป
อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีม ติอ นุมัติหลัก การร่างกฎกระทรวง กํา หนดท่า หรือ ที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่า นพรมแดน
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกําหนดให้สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสนามบินศุลกากร
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้
ะให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่ อ
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
โดยบริษัท อิตาเลียน-ไทย
ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด จํานวน ๓,๕๘๕
๕๘๕ ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าวงเงินเดิม
จํานวน ๕๓ ล้านบาท (วงเงินเดิม ๓,๖๓๘
๖๓๘ ล้านบาท) ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื
บ ่อ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนผู้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและให้บริการของโครงการที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐ
ในระยะยาว ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์
เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ฝ่ายการเกษตร และการท่องเที่ยว)
ว
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายชุ
นายชุมพล ศิลปอาชา)
ปอาชา ในขณะนั้น เป็น
ประธานกรรมการ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ผ่อนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และเห็นชอบการขอผ่อนผัน
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๑

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

เรื่อง ป่าชายเลนในการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์
เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
๒. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Initial
Initial Environmental Examination : IEE) อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
โดยเฉพาะแหล่งหญ้าทะเล รวมทั้งระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
มนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบและอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
วางหลักทรัพย์ จํานวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่
าตประกอบการข งต้องรับผิดชอบ
พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคมเสนอ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสํ
สาระสําคัญ ดังนี้
๑. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการยื่นคําขอวางหลักทรัพย์สําหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นสําหรับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
ต่อนายทะเบียน กรณีวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทั้งสองอย่างรวมกันให้ยื่นต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง กรณีวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยให้
ให้ยื่นต่อนายทะเบียนผู้รับดําเนินการทางทะเบียน
๓. กําหนดจํานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่า
สามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันที่หนึ่ง และคันละห้าร้อยบาทสําหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกินสามแสนบาท
สามแสนบ
ส่วนผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องวางหลักทรัพย์มีจํานวนหรือมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทสําหรับรถคันที่หนึ่ง
และคันละสองร้อยบาทสําหรับรถคั
บรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกินสองแสนบาท
๔. กําหนดให้ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยวางเป็น
หลักทรัพย์สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองสิ้นสุดอย่างน้อยในวันสิ้นอายุภาษี
า ประจําปี
ของปีถัดไป และจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายแก่ชีวิตและร่า งกายของบุค คลภายนอกเนื่อ งจากการขนส่ง
โดยรถของตนแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
๕. กําหนดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รบใบอนุ
บั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาทในกรณี
วางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน โดยผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจํานวนเงินที่ผู้เสียหายได้
หายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ส่วนผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท สําหรับผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย
ในทันที ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจํานวนเงินที่ผู้เสียหายได้แสดงหลักฐาน
การใช้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และค่าปลงศพจํานวนสามหมื่นห้าพันบาท ทั้งนี้ การวางหลักทรัพย์เป็นสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้เป็นไปตามความคุ้มครองที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
๔๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นโยบายของคณะกรรมการ
และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
(
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของ รฟม.
รฟม ในอนาคต ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลการดําเนินงานของ รฟม.
รฟม ในปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้แก่
๑.๑.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ การก่อสร้าง
งานโยธา สัญญาที่ ๑-๓ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๑๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๑๔ งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบรางและงานระบบ
รถไฟฟ้า ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรี และงานคัดเลือกผู้รับจ้างงาน
ระบบรางและงานระบบรถไฟฟ้
านระบบรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน-บางซื
บางซื่อ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานเปรียบเทียบแนวทางการคัดเลือกเอกชน
เข้าร่วมลงทุน
โพง บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ดําเนินการจัด
๑.๑.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค
กรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๖.๘๖ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓.๑๔ การก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ ๑-๕ มีความก้าวหน้า
ร้อยละ ๒๓.๖๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๓๔ งานระบบรถไฟฟ้า อยู่ระหว่างการนําเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย
ของรูปแบบการเดินรถ
๑.๑.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่
สะพานใหม่ ยังไม่สามารถดําเนิ
เ นการได้ เนื่องจากแบบ
รายละเอียดและเอกสารประกวดราคายังไม่แล้วเสร็จ เป็นผลมาจากกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่สํานักงานเขตบางเขน
ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางและสถานีบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้องเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อีกครั้ง
๑.๑.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุ
สมุทรปราการ ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้า
ร้อยละ ๙๓.๔๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๕๕
๖ การก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ ๑ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑.๗๓
๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๐๘
และอยู่ระหว่างการประกวดราคางานสัญญาที่ ๒ (งานระบบราง)
๑.๑.๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มี
งแคราย มีนบุรี ดําเนินการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม
ปรับปรุงแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ โดยมีประชาชนบางส่วนในเขตมีนบุรีคัดค้านแนวเส้นทางเดิมตามแผน
แม่บทของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยเสนอให้ รฟม. ปรับแนวเส้นทางและตําแหน่งศูนย์ซ่อมบํารุง
บริเวณมีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่าง รฟม.. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการปรับแบบแนวเส้นทาง
๑.๑.๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีมีนบุรี อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม
ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ
๑.๑.๗ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์
ราษฎร์บูรณะ ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ
๑.๑.๘ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สํ
ว สําโรง ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
มเอกสารประกวดราคา และดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๓

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

ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม
ของราคาก่อนทําสัญญาก่อหนี้ผูกพัน
๑.๒ นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
รฟม ได้แก่ การเร่งรัดดําเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายและเปิดบริการได้ตามแผน การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและนําข้อคิดเห็นของประชาชน
มาพัฒนาและปรับปรุงการดํ
รดําเนินงานขององค์กร การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร การบริหารสินทรัพย์
ดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิมรายได้
ม่ รายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ การบริหารจัดการทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารในเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดําเนินงานขององค์
นงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอด
ความรูและเทคโนโลยี
แ้ ละเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและที่ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงินเพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงาน
๑.๓ โครงการและแผนงานของ รฟม.
รฟม ในอนาคต มีโครงการสําคัญที่จะดําเนินการในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ด้านการพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน ด้า นการให้บ ริก ารรถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน ด้า นการเงิน และด้า นการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล
จํานวน ๒๔ โครงการ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม.
รฟม รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายของโครงการและแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจนในแต่ละนโยบาย การกําหนด
ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการดํ
ลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินเยน
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การเร่งจัดทําแผนธุรกิจ
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนส่วนต่อขยายและสายใหม่
ขยายแ
ของ รฟม. การประสานสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจหน้าที่ของ รฟม.
รฟม การให้ความสําคัญ
กับการกําหนดโครงสร้างอัตราบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรในการกํากับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
โดยมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งในด้านบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชนผู้รับสัมปทานในการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนระบบไฟฟ้า
และอาณัติสัญญาณของบุคลากร
คลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรของ รฟม.
รฟม อย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการจัดนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวไกล เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการจัดนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน
เพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
โดยให้ขยายเวลาการจัดนิทรรศการดังกล่าวออกไปจนถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ เนื้อหาสาระของนิทรรศการ สื่อสารให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรับทราบถึงแผนการลงทุนด้านการคมนาคม
ขนส่งของประเทศภายใต้หัวข้อ ลงทุนทําไม?
ไม ลงทุนอย่างไร? ลงทุนแล้วได้อะไร? โดยจัจัดแสดงทั้งในรูปของมัลติวิชั่น บอร์ดนิทรรศการ
ที่นําเสนอเนื้อหาโครงการต่าง ๆ ทางด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ํา การขนส่งทางอากาศ และระบบราง ตลอดจนการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนที่สําคัญ ๆ เป็นต้น
๔๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศ”
อนาคตประเทศ และการบรรยาย
หัวข้อ “การให้
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” การเสวนาเรื่อง การประเมิน
ราคาที่ดิน และการบริหารที่ราชพัสดุสําหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ จัดโดยกระทรวงการคลั
โดยกระทรวงก ง
รวมทั้งการสัมมนาเรื่อง “การพั
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ล้านล้าน...ประเทศชาติ
ประเทศชาติและประชาชนได้อะไร?”
ะไร และการจัดกิจกรรมเวทีกลาง
ในรูปแบบของความบันเทิง ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศที่สื่อสารให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจง่าย ให้ความรู้ และสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมนิทรรศการได้เป็นอย่างดี จัดโดยกระทรวงคมนาคม
๑.๓ จํานวนและประเภทผู้เข้าชมนิทรรศการและการสัมมนา มีผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ คนทุกวัน
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ นักเรี
เรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
และจากการประเมินผลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงการมีส่วนร่วม โดยให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
เช่น การดําเนินงานของรัฐบาลในลักษณะนี้ควรดําเนินการมานานแล้ว เพื่อให้ทันกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การดํดําเนินการควรดําเนินการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้ติดตาม ตรวจสอบได้โดยง่าย และให้คํานึงถึงความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน โดยมีข้อห่วงใยว่ารัฐบาลมุ่งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่อย่าละเลยการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้วย เป็นต้น
๒. ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและบุ ค คลที
คล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนตามแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ เข้าชมนิทรรศการ
ดังกล่าวเพื่อให้มีความเข้าใจและได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ครบถ้วนถูกต้องตรงกัน
๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เชิญชวนภาคเอกชนเพิ่มเติม และกระทรวงมหาดไทยเชิญชวน
บุคลากรของจังหวัดและของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย เพื่อจะได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประโยชน์
ประโยชน์และสามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter
Letter of Assurance) สําหรับการ
ขอรับการค้ําประกันเงินกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพื่อชําระค่าเครื่องบิน
แอร์บัส A380-800 จํานวน ๑ ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter
(
of Assurance) สําหรับ
การขอรับการค้ําประกันเงินกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs) ในการจัดหาเงินกู้เพื่อชําระค่าซื้อเครื่องบินแอร์บัส
A380-800 (ลําที่ ๔) จํานวน ๑ ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยเงื
ดยเงื่อนไขพิเศษที่กระทรวงการคลังจะออกหนังสือ
รับรองให้แก่ ECAs ได้แก่
๑.๑.๑ รับทราบการใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน (Security) สําหรับธุรกรรมในครั้งนี้ โดยตราบ
เท่าที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่นภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัท การบินไทยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
หรือกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาลยังคงกํากับควบคุมบริษัท การบินไทยฯ อยู่ หากบริษัท การบินไทยฯ จําเป็นต้องส่งมอบ
เครื่องบินคืนตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อ กระทรวงการคลังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถอนทะเบียน การส่
ก งมอบ
เครื่องบิน และการนําเครื่องบินออกนอกประเทศตามที่กฎหมายกําหนดไว้
๑.๑.๒ การกู้เงินในรูปแบบ Asset Based Financing ในครั้งนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(Withholding Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
๑.๑.๓ ในอนาคตถ้าหากบริษัท การบินไทยฯ จะทํา Asset
sset Based Financing โดยมีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ําประกัน กระทรวงการคลังจะต้องให้คํามั่นว่าจะให้การค้ําประกันสําหรับการกู้เงินของบริษัท การบินไทยฯ ในครั้งนี้ด้วย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๕

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

๑.๒ ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมออกหนังสือรับรอง (Letter
Letter of Assurance) ให้แก่ European
Export Credit Agencies (ECAs) และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําความเห็นทางกฎหมายสําหรับการกู้เงินในครั้งนี้
๒. อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทสําหรับสัญญาจัดหาเงิ
หา นกู้ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่า งพระราชบัญ ญัติใ ห้อํา นาจกระทรวงการคลั
นาจกระ
ง กู้เ งิน เพื่อ การพัฒ นาโครงสร้
โครงสร้า งพื้น ฐานด้า นคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ถอนความเห็นของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.
พ.ศ. ....ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ครอบคลุมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบนานาชาติ (International
International Competitive Bidding) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเสนอ
๒. เห็นชอบและรัรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๒.๑ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจ
กระทรวงการคลั
ะทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ๒ ล้านล้านบาท
และให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
๒.๒ รับทราบเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลั
นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ .... ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ํากว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
และขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง
เพื่อยกระดับความคล่องตัว และส่งให้รัฐสภาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
๒.๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํ
ยประจําปีเพื่อชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ .... ให้เสร็จภายใน ๕๐ ปี
โดยเริ่มจัดสรรภายในปีที่ ๑๑ นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งกําหนดวงเงินขั้นต่ําในการชําระหนี้แบบขั้นบันได
๒.๓.๑ ปีที่ ๑๑-๒๐
๑๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อปี
๒.๓.๒ ปีที่ ๒๑-๓๐
๒๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อปี
๒.๓.๓ ปีที่ ๓๑-๔๐
๓๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อปี
๒.๓.๔ ปีที่ ๔๑-๕๐
๔๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔ ของ ๒ ล้านล้านบาท ต่อปี
หากในปีงบประมาณใดมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้เกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้
ให้สามารถนํางบประมาณรายจ่ายมาถัวเฉลี่ยในปีอื่นของแต่ละช่วงเวลาได้ โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการถัวเฉลี่ยแล้ว
จะต้องไม่ต่ํากว่าจํานวนที่กําหนดไว้ของแต่ละช่วงเวลา และสํานักงบประมาณอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อชําระคืนต้นเงินกู้ก่อนปีที่ ๑๑ ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
๓. รับทราบแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ .... ได้แก่
๓.๑ การเตรียมความพร้อมโครงการ สําหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
อง
(Feasibility Study)
การออกแบบรายละเอียด (Detailed
Detailed Design) การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๔๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

(EHIA) โดยเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้สําหรับการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของ
โครงการ
๓.๒ การอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ สําหรับโครงการที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ โดย
สํา นัก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่
คมแห่ งชาติ สํ านั กงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓.๓ การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกู้ ให้สํานักงบประมาณและสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เบิกจ่ายเงินกู้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด
๓.๔ การติดตามประเมิ
ตามประเมินผลและการรายงานผล ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการดําเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินกู้ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (Public
Public Investment for Transport &
Logistics : PITL) โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานผลการติดตามและการประเมินผลโครงการและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่กําหนด รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงานในภาพรวมต่อกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด โดยกระทรวงการคลังมีหน้าที่จัจัดทํารายงานการกู้เงิน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินกู้
ในแต่ละแผนงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการดําเนินโครงการและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
บ
๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางทั้งในด้าน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการให้บริการ รวมทั้งแนวทางสนั
งแนวทางสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐที่เหมาะสมและผลักดัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และความเห็นของสํานักงบประมาณเกี
งบปร
่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ ปี พร้อมกําหนด
วงเงินขั้นต่ําในการชําระหนี้แบบขั้นบันไดที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละปีงบประมาณนั้น จะทําให้การจัดสรรงบประมาณขาดความยืดหยุ่น
และความคล่ล่องตัวโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
ความเห็นของสํานักงบประมาณอีกครั้ง และกําหนดเป็นสาระสําคัญในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ชําระหนีเ้ งินกู้
สมควรจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงกรอบความยั
กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กําหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ ๑๕
เพื่อให้มีกรอบวงเงินและสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่เพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจ
ของรัฐอย่างเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่า งพระราชบัญ ญัติใ ห้อํา นาจกระทรวงการคลัง กู้เ งิน เพื่อ การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ . ....) ในส่วนของข้อ ๒.๓ เป็น ดังนี้
“๒.๓ รับทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อชําระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้เงินกู้ให้จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กําหนดสัดส่วน
ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ ๑๕ เพื่อให้มีกรอบวงเงินและสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของรั
ข ฐอย่างเหมาะสม”
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๗

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

๓.๕ นโยบายพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิ
ย
จ) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)) ของการไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าค (กฟภ.) จากเงิน ลงทุน เดิม จํา นวน ๖๗,๑๒๐.๐๐ ล้า นบาท
เป็น จํานวน ๙๐,๙๘๒.๔๑ ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนของ กฟภ.
กฟภ จํานวน ๘๙,๖๒๒.๙๑ ล้านบาท และการลงทุนด้านการพัฒนา
พลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ในกรอบวงเงิน ๑,๓๕๙.๕๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้ กฟภ. รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับเลื่อนโครงการ//แผนงานของ กฟภ. ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเหมาะสม จํานวน ๒ โครงการ/แผนงาน
โครงการ แผนงาน ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งจ่ายไฟ และแผนงานการจ่ายไฟ
ด้วยพลังงานทดแทนบนอาคารสํานักงาน และแผนงานติดตั้งโคมไฟถนน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและลงทุนด้านพลังงาน
หมุนเวียน ๕ ปี ของบริษัท พีอีเอฯ ซึ่งมีแผนที่จะลงทุนในช่วงปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไปรวมในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และพิจารณาวางแผนการลงทุนให้มีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพั
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่ให้ความสําคัญกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการพัฒนา
ประเทศบนเส้นทางสีเขียว (Green
Green Growth) และการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยในระยะยาว การจัดหาแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาทางเลือกในการลงทุนอื่นนอกเหนือจากการกู้เงินเพื่อการลงทุนตามขั้นตอน
ปกติ เช่น การระดมเงินทุนจากภาคเอกชน และการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นต้น
เพื่อลดสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท พีอีเอฯ ในเรื่องการร่วมทุน โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้กํกาํ กับดูแลตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่ร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานร่วมทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงครึ่งระยะเวลาดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ (Midterm Review) เพื่อให้มีความสอดคล้องและทันกับสถานการณ์
การลงทุนในช่วงเวลานั้น ๆ การให้ความสําคัญในการติดตามประเมินผลการลงทุนโครงการต่าง ๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทําให้การดําเนินโครงการมีความล่
วามล่าช้า โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินลงทุนสูง
เพื่อให้สามารถวางแผนและดําเนินการลงทุนตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในระยะต่อไปได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช
กพช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑๔๔) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน
อน ให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน
ที่ ๑๘.๑๓ บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุน
โรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ ๒๔.๘๒ บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ โดยให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานพิจารณา

๔๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และการบรรเทาผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยและร้านค้า หาบเร่
แผงลอยอาหาร รวมทั้งให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดําเนินการแก้ไขคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง กําหนดมาตรการเพื
หนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อให้ครัวเรือน
รายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารสามารถรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงได้
๒. เห็นชอบในหลักการของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental
Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment
of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM) เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อไปตามนัยแห่งมาตรา
ม
๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
พ ๒๕๕๐
๓. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ําเงี้ยบ ๑ และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนาม
ในสัญญาฯ เมื่อร่างสัญญาฯ ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขร่างสัญญาฯ ที่ไม่กระทบ
ต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ในร่างสัญญาฯ และเงื่อนไขสําคัญ รวมทั้งการปรับกําหนดเวลาของแผนงาน (Milestones) ที่เกี่ยวข้อง
กับกําหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการกั
งเวลาในกา กเก็บน้ํา
และการทดสอบโรงไฟฟ้า ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ.
กฟผ ในการแก้ไขโดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอขอความเห็นชอบอีก
และให้นําร่างสัญญาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
๔. เห็นชอบการพิจารณาอัตราการรั
ราการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) สําหรับโครงการที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน ๑ เมกะวัตต์ ด้วยอัตรา ๔.๕๐ บาทต่อหน่วย
เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี และให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเร่งจัดทําระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ในรูปแบบ FiT ต่อไป
๕. เห็นชอบแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓) และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน
๖. รับทราบการขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม ๑ และเซเสด และการเพิ่มจุดซื้อขาย ที่เห็นชอบ
ช
การขยายอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม ๑ และโครงการเซเสดออกไป
ละโครงการเซเสดออกไป เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
(ฟฟล.) จะคืนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เงื่อนไขและอัตราไฟฟ้าเดิม (ฟฟล. ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ช่วงเวลา Peak ๑.๗๔ บาทต่อหน่วย
และช่วงเวลา Off Peak ๑.๓๔ บาทต่อหน่วย)
ย ทั้งนี้ ให้มีการขยายอายุสัญญาฯ โครงการน้ํางึม ๑ ออกไป ๓ ปี (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และขยายอนุสัญญาฯ โครงการเซเสด ออกไป ๔ ปี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖-๓๐
๒๕๕๖ เมษายน ๒๕๖๐) รวมทั้ง
ให้แก้ไขจุดส่งมอบมุกดาหาร-ปากบ่
ปากบ่อ ที่เป็นจุดที่ กฟผ.
กฟผ ขายฝ่ายเดียวเป็นจุดซื้อและขาย และให้ กฟผ.
กฟผ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าโครงการน้ํางึม ๑ และโครงการเซเสด โดยอนุมัติให้ กฟผ.
กฟผ ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
๗. รับทราบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ที่ให้กระทรวงพลังงานจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อศึกษาโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานแบบให้ครบ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นผู้แทนจาก
๙ กระทรวง ประกอบด้วยกระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อม และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช
พลังงาน โดยให้ดําเนินงานโครงการนําร่องในพื้นที่ ๓ ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่แล้งน้ํา พื้นที่ชุ่มน้ํา และพื้นที่ปลูกข้าวได้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน
และให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท และให้
รายงานผลการดําเนินงานให้ กพช. ทราบต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้กําหนดมาตรการ
และแนวทางการลดการใช้พลังงานสําหรับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่
และหน่วยงานอื่นของรัฐได้ให้ความร่วมมือในการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามัน
เป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ กระทรวงพลังงานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซ้ซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
ของประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖” ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติพลังงานภายใต้
งานภายใต้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่า
แต่ละหน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงเป็นการทดสอบโครงสร้างบริหารวิกฤติพลังงานของภาครัฐทําให้ทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน ซึ่งปรากฏว่าจะมีปริมาณสํารองไฟฟ้าคงเหลือปัจจุบันอยู่ที่ ๑,๕๒๗.๘ เมกะวัตต์ เพียงพอต่อการที่แหล่งก๊าซในเมี
ซใน ยนมาร์
จะหยุดจ่ายก๊าซให้ไทย ระหว่างวันที่ ๕--๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะสามารถหยุดการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมได้บางส่วน ทําให้สามารถสํารองไฟได้เพิ่มขึ้นอีก ๑๐๐ เมกะวัตต์ จึงไม่น่ากังวลว่าจะเกิดไฟฟ้าตกหรือดับในช่วงเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็
ไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้มีการสํารองน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตาไว้ให้เพียงพอล่วงหน้าไปอีก ๗ วัน
หากแหล่งก๊าซพม่าไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ทันตามกําหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบรายงานการเตรีย มพร้อ มต่อ การหยุด ซ่อ มบํา รุง ของแหล่ง ผลิต ก๊า ซธรรมชาติย าดานา
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่
ระ างวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. การดําเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
๑.๑ การเตรียมเชื้อเพลิงสํารอง โดยเร่งรัดให้จัดส่งน้ํามันเตาให้เต็มคลังสํารองก่อนการหยุดจ่ายก๊าซที่โรงไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งจัดทําแผนการจัดส่งน้ํามันเตาและดีเซลในระหว่าง
การหยุดซ่อมบํารุงเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการบริหารปริมาณสํารองหลั
รองหลังสิ้นสุดการหยุดซ่อมบํารุงให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานเพื่อเตรียมการรองรับในกรณีที่การหยุดซ่อมล่าช้ากว่ากําหนด
๑.๒ การเตรียมพร้อมของโรงไฟฟ้า โดยให้มีการทดสอบการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงสํารองของโรงไฟฟ้าที่ต้องมี
การใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และให้ทุกโรงไฟฟ้างดเว้นการหยุ
การหยุดซ่อมบํารุงในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมกับได้ขอความร่วมมือ
ไปยังผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small
Small Power Producer : SPP) เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าอีก ๑๑๐ เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ได้ประสานงาน
กับผู้ขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เป็นการผลิตไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน
(Standby Generator) โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับผู้ขออนุญาตรายใหญ่ จํานวน ๒๗ ราย ที่มีกําลังการผลิตรวม
๑๘๐ เมกะวัตต์
๑.๓ การประสานแจ้งไปยังผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมขอไม่ให้มีการหยุดซ่อมบํารุงเวลาดังกล่าว
๑.๔ การขอความร่วมมือกับภาคเอกชนลดใช้ไฟฟ้าในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลดใช้ไฟฟ้า ซึ่งสมาชิกในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจะลดการใช้ไฟฟ้าลงประมาณ ๔๐๘ เมกะวัตต์ และในกลุ่มของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะลดใช้
ไฟฟ้าลงประมาณ ๘๓ เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับการลดใช้ไฟฟ้าจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Interruptible Rate
รวม ๔ แห่ง คือ โรงงานไทยอาซาฮี โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง (๒ แห่ง) และโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ ทีมีม่ กี ําลังการใช้ไฟฟ้ารวม ๕๖ เมกะวัตต์
จะทําให้สามารถลดใช้ไฟฟ้าลงได้ทั้งสิ้น ๕๔๗ เมกะวัตต์
๕๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๕ การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ประหยัดพลังงาน โดยจัดทําแผนการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน ๓ ช่วง คือ ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดทําแผนการสื่อสาร (Media Plan) ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชน
๒. การซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน โดยดําเนินการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานในกํากับและหน่
บและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนฯ ที่ใช้เหตุการณ์
หยุดซ่อมบํารุงฯ ระหว่างวันที่ ๕-๑๔
๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเหตุการณ์สมมติพื้นฐานและเพิ่มเหตุการณ์ซ้ําซ้อนเพื่อเป็นแนวทาง
การซ้อมแผนฯ ผลการซ้อมแผนฯ ทําให้เกิดความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ไขปัญหา และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน
๓. ผลจากการดําเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมต่อการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะสามารถทําให้ปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าสํารองเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๔๒๔ เมกะวัตต์ ซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวงเงินลงทุนรวม ๗,๓๐๐ ล้านบาท และอนุมัติการเบิกจ่าย
งบประมาณลงทุนประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับโครงการฯ จํานวน ๒.๑ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๑.๒ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิ
ยผ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจะดําเนินการ
ผูกพันสัญญาก่อสร้างโครงการฯ และจัดซื้อที่ดินสําหรับขยายสถานีแห่งใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อ สปป.ลาว
สปป ลาว มีความชัดเจนที่จะให้ผู้พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียนเซน้ําน้อยเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้
งโรงไฟฟ้า และผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว
สปป ได้รับการอนุมัติ
เงินกู้ครบถ้วนจากสถาบันการเงินแล้ว การปรับปรุงและขยายแนวสายส่งสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี ๓-สถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี ๑
ซึ่งพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่ป่า C) เห็นควรดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในพื้นที่ภาคใต้ของ สปป.ลาว
สปป
อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
การกํากับการดําเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกําหนด เพื่อมิให้ กฟผ.
กฟผ ต้องเสียค่าปรับจากการไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement
reement : PPA) ได้ รวมทั้งการบริหารจัดการการจัดซื้อที่ดินให้รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อน ภาระทางการเงินและผลกระทบที่อาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๒. ให้ กฟผ. ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๑

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

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ดําเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ําใยแก้ว (Asia
Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๕๕.๗๔ ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบํารุงรักษาและสัญญาจ้าง
ก่อ สร้า งระบบเคเบิล ใต้น้ํา ใยแก้ว APG ตามความเห็น ของสํา นัก งานอัย การสูง สุด ตามที่ก ระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลัง และ กสท รับความเห็
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการเร่งศึกษาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการฯ รวมทั้งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง และจัดให้มีมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่
ตามตรวจสอบผลก
อทรัพยากรชีวภาพ
ดังกล่าว การตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรมของโครงการฯ เนื่องจากจุดขึ้นบกของโครงการฯ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นพื้นที่
ที่มีความอ่
ความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญหรือไม่ เพื่อประกอบการวางแผนประสานงาน
กับหน่วยงานซึ่งดูแลในพื้นที่ และการประสานกองทัพเรือเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่อาจเกิดผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือ
ของกองทัพเรือ การเร่งนําเสนอแผนพลิกฟื้นฐานะการเงิน (Turnaround) แก่คณะกรรมการกํ
คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจพิจารณา
โดยเร็ว เพื่อเตรียมการรองรับการสิ้นสุดของสั
ของสัญญาสัมปทาน และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะการเงิน
ขององค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย การแสวงหาพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพิจารณาโครงสร้าง รูปแบบ
ปแบบ กลไก การกํากับดูแล การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะ
เป็นบริษัทมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ หลักเกณฑ์และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
ว องให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว
ไปพิจารณาดําเนินการในส่
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน
ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ทรรศการ
ท รรศการ หรื อ ผู้ แ ทน เป็ น รองประธานกรรมการ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่อํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD
RLD 2013 และกิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดงาน
ภายใต้เงื่อนไขของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ วางแผนและกําหนดกรอบแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานทั
ดงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานที่ครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระของการจัดงาน การประมาณการค่าใช้จ่ายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดงานดังกล่าวภายใต้งบประมาณที่รัฐบาลได้
บาลได้จัดสรร เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุ
วัตถุประสงค์

๕๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

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

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๕๕ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การจ้างงาน และรายได้ สถานการณ์ทั่วไปของการจ้างงานและรายได้ ในไตรมาส ๔/๒๕๕๕ การจ้างงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๗ ผู้มีงานทํา ๓๙.๖ ล้านคน โดยการจ้างงานภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ ๓.๐ และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ําร้อยละ ๐.๔๘
โดยมีจํานวน ๑๙๐,๒๔๕ คน ลดลงจากอัตราร้อยละ ๐.๖๓ ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ตลอดทั้งปี พ.ศศ. ๒๕๕๕ อัตราการว่างงานเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ ๐.๖๖ มีการจ้างงานเพิ่มขึ
มขึ้นร้อยละ ๑.๒ ตลาดแรงงานในภาพรวมอยู่ในภาวะตึงตัวในกลุ่มแรงงานกึ่งทักษะหรือการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่มีการผลิตกําลังแรงงานส่วนเกินในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเอกชนตลอดปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๘ และค่าจ้างแรงงานแท้จริงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๔๔
๒. ด้านการศึกษา การฟื้นฟูยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในเวทีโลกต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยการศึกษาไทย
ถูกจัดอันดับในตําแหน่งท้าย ๆ ของเวทีโลก อาทิ การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของนักเรียน
ชั้น ม.๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่ํากว่าในปี พ..ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ๔๒๗ คะแนน อยู่ในอันดับ ๒๘ และวิชา
วิทยาศาสตร์ ๘๕๑ คะแนน อยู่ในอันดับ ๒๕ ขณะที่อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยยังเป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่ดีกว่า
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ
๓. ด้านสุขภาพ การเจ็จ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยรวมยังเพิ่มขึ้น การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๕ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าในไตรมาส ๔/๒๕๕๔ เกือบ ๓ เท่าตัว ภาพรวมในปี ๒๕๕๕ ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๖.๘๘ โรคที่พบมากและมี
กและมีอาการของรุนแรงขึ้น ได้แก่ โรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก
และโรคมือ เท้า ปาก ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๒
๑๑ จากปี ๒๕๕๔ โดยพบผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตมากที่สุด
๔. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่
๔.๑ พ่อแม่และเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเริ่มดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน โดยเด็กร้อยละ ๕๕
เริ่มหัดดื่มและรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกตอน ป.๒
ป และพบพ่อแม่มีอิทธิพลหรือหยิบยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็ก
มากที่สุด เช่นเดียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่
ร้อยละ ๓๘.๗๖ ร้อยละ ๖๒.๖๐ เริ่มสูบบุหรี่ตอนอายุ ๙-๑๒ ปี ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๙.๗๖ มีผู้ปกครองสูบบุหรี่ และร้อยละ ๔๕.๘๖
มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่
๔.๒ สภาพครอบครัวมีความใกล้ชิดกันน้อยลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อ
ที่มีเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ยังมีน้อย ส่งผลให้เด็ก
มีพฤติกรรมทางเพศที
พศที่เสี่ยงมากขึ้น ทั้งอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ซึ่งนําไปสู่การเป็นแม่วัยใส
ทําแท้ง และการทอดทิ้งเด็กทารกเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ในปี ๒๕๕๔ เด็กเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ตอนอายุเฉลี่ย ๑๒ ปี ส่วนใหญ่เป็
เป็นความสมัครใจ และกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่มีการป้องกัน อีกทั้งยังพบว่าการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
ในปี ๒๕๕๔ มีแม่อายุต่ํากว่า ๒๐ ปี จํานวน ๑๑๔,๐๐๑ คน หรือร้อยละ ๑๔.๓๒ ของแม่ทุกอายุ มีแม่อายุน้อยที่สุด ๘ ปี ในขณะที่
พ่ออายุน้อยที่สุด ๑๐ ปี
๔.๓ ครัวเรือนเสี่ยงเป็นหนีซ้ซ้ ํา้ ซ้อน และเป็นหนี้มากกว่าออม ครัวเรือนมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยยอดคงค้าง
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบุคคลมีมูลค่า ๒,๙๑๔,๒๘๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๒๑.๖ เป็นการเพิ่มขึ้นมากในสินเชื่อซื้อรถยนต์

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๓

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

และรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเพื่อบริโภคส่วนบุคคลอื่นร้อยละ
ย ๓๓.๙ และ ๒๙.๔ ตามลําดับ สินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘.๑
และ ๓.๒ ตามลําดับ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๕
๕. ด้านความมั่นคงทางสังคม มีประเด็นเฝ้าระวัง ได้แก่
๕.๑ คดีอาญารวมเพิ่มสูงทุกประเภท โดยคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากสุดร้อยละ ๘๓.๙ รับแจ้ง ๑๐๐,๔๐๑ คดี
ทั้งปี ๒๕๕๕ คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔ เด็กและเยาวชนยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการค้ายาเสพติด จากข้อมูลในระบบติดตาม
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในปี ๒๕๕๕ กลุ่ม ผู้เ ข้า รับ การบํา บัด รัก ษามากที่สุด ร้อ ยละ ๓๕.๕
๓๕ อยู่ใ นช่ว งอายุ ๒๘-๒๔ ปี
และกลุ่มอายุ ๑๒-๑๗ ปี ถูกส่งเข้ารับการบําบัดรักษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘.๓ สาเหตุอันดับแรกมาจากการทดลองร้
แรกมาจากการทดลอง อยละ ๔๖.๑
๕.๒ การคุ้มครองทางสังคมมีความครอบคลุมมากขึ้น หากยังมีปัญหาความลักลั่นและไม่เป็นธรรม การประกันสังคม
ครอบคลุมแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น ๑๑.๗๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ หรือร้อยละ ๒๙.๗ ของกําลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
เพิ่มกว่า ๗ แสนคน แต่มีปัญหาลักลั่นในการจ่ายเงินชดเชยกรณีชราภาพ การขยายความครอบคลุมหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ ๙๙.๙
ของประชากรผู้มีสิทธิ ขณะที่มีมีการบูรณาการ ๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่มี
ความชัดเจนถึถึงความแตกต่างเรื่องสิทธิประโยชน์ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีการร่วมจ่ายในกลุ่มประกันสังคม

๔.๑ นโยบายการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและรับทราบการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การดําเนินการ
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต)
นอนาคต จากเดิม กําหนดให้จัดทําร่างกฎหมายรองรับการดําเนินการโครงการเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตในระยะยาว โดยให้ควบรวมกฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นส่วนหนึ่ง
และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็น ให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และดําเนินการโครงการเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังเร่งรัด
ติดตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.
พ .... ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ปรับชื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.
พ .... เป็น “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื
มเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต” ซึ่งสาระสําคัญในรายละเอียดควรสะท้อนเจตนารมณ์หลักของนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้เรียนต่อ
อย่างเต็มที่ การแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่อาจมีบุตรหลายคน การกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันการศึกษาแข่งขันการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียน
ที่จะต้องใช้หมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษารุ่นต่อไป ซึ่งจะต้องบริหารกองทุนฯ ให้สามารถอยู่ได้
ด้วยตนเองในอนาคต
ในอนาคต เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดสรรสมทบเข้ากองทุนฯ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๕๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่า งกฎกระทรวงกํา หนดมาตรฐานในการบริห ารจัด การ และดํา เนิน การด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.
พ .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
งานคณะก
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. หมวด ๑ บททั่วไป ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่นายจ้างในการจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม
ให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้
วงจรไฟฟ้า การจัดให้มีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้า
การจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การดูแลและบํารุงรักษา
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า และจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอั
ประสบอันตรายและการปฐมพยาบาล
๒. หมวด ๒ บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่นายจ้างในการติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า การใช้เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า เต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องป้องกัน ตามมาตรฐานที่กําหนด และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างใช้เครื่องเป่าลม
ทําความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า
๓. หมวด ๓ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าในสถานประกอบกิจการ อาคาร
ปล่องควัน และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ
๔. หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอั
นอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
หน้าที่นายจ้างในการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คุณสมบัติของอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย การบํารุงรักษาและการจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชีย
อาคเนย์ ครั้งที่ ๑๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการ
พัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ.
พ . ๒๕๕๐-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ สรุปผลการดําเนินโครงการ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ร้อยละของการดําเนินการตามเป้าหมาย
๑.๑ อาคารชั้นใต้ดิน และอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยกรรม
ร้อยละ ๙๙.๙๓ งานตกแต่งภายใน ร้อยละ ๙๙.๓๖ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๙๙.๕๒ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ร้อยละ ๙๙.๔๔ งานระบบป้องกันอัคคีภัย ร้อยละ ๙๙.๕๒ งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๙๙.๕๔ งานระบบแก๊ส
ทางการแพทย์ ร้อยละ ๙๘.๕๓ และงานลิฟท์ และบันไดเลื่อน ร้อยละ ๙๖.๘๘
๑.๒ อาคารศูนย์วิจัย ได้แก่ งานโครงสร้
งาน
าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยากรรม ร้อยละ ๙๙.๗๙ งานตกแต่งภายใน
ร้อยละ ๙๓.๘๘ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๙๓.๐๓ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ ๙๐.๔๓ งานระบบ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๕

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

ป้องกันอัคคีภัย ร้อยละ ๙๙.๓๖ งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๙๙.๕๐
๕๐ งานระบบแก๊ส ร้อยละ ๙๓.๓๗
และงานลิฟท์ ร้อยละ ๙๗.๑๗
๑.๓ อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยกรรม ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๐๐ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๐๐ งานระบบป้องกันอัคคีภัย
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานระบบประปา
ระปา สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และงานลิฟท์ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑.๔ งานภายนอกอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานโครงสร้าง ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งานสถาปัตยกรรม
ร้อยละ ๙๙.๓๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ร้อยละ ๙๖.๘๕ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ร้อยละ ๙๗.๗๐ งานระบบประปา
สุขาภิบาล และระบายน้ํา ร้อยละ ๙๖.๗๕
๙๖ และงานจัดสวนและปลูกต้นไม้ ร้อยละ ๙๙.๔๑
๒. จํานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๐-๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๕,๖๘๗,๘๔๐,๔๒๕.๘๕ บาท
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ๒,๕๐๐
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ๓,๑๘๗,๘๔๐,๔๒๕.๘๕ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงมหาดไทยกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นําทุกท้องถิ่น ผู้นําชุมชนรับผิดชอบระดมสรรพกําลัง
ในการทําให้ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมากําจัดกวาดล้างทําลายลูกน้ําทุกบ้านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการกําชับให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งกําหนดให้มผี ู้รับผิดชอบการกําจัด
กวาดล้างทําลายลูกน้ําในทุกอาคาร
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือไปยังทุกสถานประกอบการให้มีการจัดเวรยามกําจัดกวาดล้างทําลาย
ลูกน้ําในทุกอาคารและที่พัก
๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทเอาใจใส่ให้มีการกําจัดกวาดล้าง
ทําลายลูกน้ําในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม
๕. ให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
บ้านเรือนและอาคารค้าขายมิให้มีลูกน้ําในภาชนะต่าง ๆ
๖. ให้ทุกกระทรวงรับผิดชอบการดําเนินงานตามบริ
งานต บทของตนเอง

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู
ประธานกรรมการและผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ
ดังนี้
๑.๑ ชื่อในการรณรงค์ “สงกรานต์
สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม”
นธรรม
๑.๒ ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ รวม ๗ วัน

๕๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๓ เป้าหมายการดําเนินงาน ให้สามารถลดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ
(Admit) ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการของแต่ละพื้นที่
๑.๔ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๖ มาตรการ
าร ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการ
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ และมาตรการ
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
๑.๕ มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ การควบคุมความเร็ว การควบคุมการเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ การจัดพื้นที่
เล่นน้ําสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย การเล่นน้ําสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์
และการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๑.๖ ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม-๑๐
าคม เมษายน ๒๕๕๖ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รับไปกํากับติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เพื่อให้ประชาชนผูเดิ
เ้ ดินทางได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ได้รับ
การปกป้อ งดูแ ลชีวิต และทรัพ ย์สิน เป็น อย่า งดีแ ละทั่ว ถึง ทั้ง นี้ ให้ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และสํา นัก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติดําเนินการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้
ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจราจรขนส่งในสายทางต่าง ๆ
มีความสะดวกปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประเทศไทยยังคงมีสถานะของการค้ามนุษย์ ๓ สถานะ คือ ประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ซึ่งประเทศไทยมีกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ด้วยการใช้หลักการทํางานแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ การป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ และนโยบายการขับเคลื่อน
รวมทั้งยังมีความพยายามที่จะเพิ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อสกัดกั้น
ขบวนการค้ามนุษย์และเพิ่มความร่วมมือกับผู้เสียหายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด
๒. จํานวนคดี การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
พ ๒๕๕๑ มีจํานวนทั้งสิ้น
๓๐๗ คดี ในจํานวนนี้เป็นคดีพิเศษ ๒ คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี รองลงมา
เป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และรูปแบบการนําคนมาขอทาน ตามลําดับ โดยมีคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
จํานวน ๒๖๐ คดี อยู่ในชั้นพนักงานอัยการ จํานวน ๓๘ คดี และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จํานวน ๔ คดี และมีคําพิพากษา
จากศาลชั้นต้นแล้ว จํานวน ๕ คดี
๓. การดําเนินการในด้านต่าง ๆ ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ เป็นกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้
ยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยการใช้
หลักการการทํางานแบบสหวิชาชีพและหลักการ 5Ps ซึ่งประกอบด้วย ด้านการป้องกัน (Prevention)
Prevention) การดําเนินคดี (Prosecution)
การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection)
Protection) นโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership) โดยแต่ละปี
จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกัน
มิให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๗

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

๔. แนวทางการดํ
ารดําเนินงานในอนาคต ได้แก่ การเร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
ประมง การเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสืบสวนสอบสวน ขยายผลปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคม รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการส่งกลับและการคืนสู่สังคม การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ทุกรูปแบบ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกําหนดมาตรการและวิ
หนดมาตรการและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรั
นของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวศั
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตามที่รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศัศันสนีย์ นาคพงศ์) เสนอ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักรายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖))
๑.๑ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องงานสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี งานประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานยุทธศาสตร์
และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑.๒ กองทุนตั้งตัวได้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการแต่
การแต่งตั้งผู้อํานวยการกองทุนตั้งตัวได้ ตั้งแต่วันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และอยู่ระหว่างการจัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาขอจัดตั้งเป็น ABI (Authorized
Business Incubator) และประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินประกอบธุรกิจเริ่มต้นจากกองทุ
จากก นตั้งตัวได้
๒. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
๒.๑ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการจัดทําข้อตกลงเพื่อให้บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒.๒ การสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการ
ติดตามกํากับและตรวจสอบหน่วยบริการทีมีม่ ภี าวะวิกฤตทางการเงิน พัฒนาการจัดทําต้นทุนหน่วยบริการ และพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
๓. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๓.๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งว่าอยู่ระหว่างส่งเรื่องคืนให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาทบทวน TOR ใหม่
๓.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ามีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จํานวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๑,๘๐๓,๓๓๗ เครื่อง วงเงิน ๕,๐๙๒,๑๗๙,๐๐๐
๕
บาท คาดว่า
จะทําสัญญาได้ภายในวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๓.๓ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับเขตพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนไม่เพียงพอ โดยนําเครื่องจากเขตพื้นที่ที่เหลือไปจัดสรรให้แก่นักเรียนที่มีเครื่อง
ไม่เพียงพอและกําลังดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังผู้อํานวยการเขตพื้นที่ที่มีเครื่องเหลือในภาคใต้ให้จัดส่งแท็บเล็ตที่เหลือไปยังเขต
พื้นที่ใกล้เคียงทางไปรษณีย์
๕๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

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

๕.

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมติคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลง
ว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN
ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ
นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ โดยคณะทํางานฯ มีมติให้ประเทศไทยเลื่อนเวลาการเจรจาออกไปก่อน
โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
๑.๑ รัฐบาลได้ดําเนินการฟื้นฟูและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยวิธีการต่าง ๆ และหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ
การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าพื้นที่ต้นน้ําและพื้นที่ของเอกชนโดยให้มีการบูรณาการ ให้คนไทยและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปลูกป่า ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณในการปลู
สรรงบประม
กป่าแล้วประมาณ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท จึงเห็นควรชะลอการพิจารณาบุคคล
ต่างด้าวมาทําการปลูกป่าไว้ก่อนจนกว่าแผนงานและโครงการที่สําคัญนี้จะได้เริ่มต้นอย่างมั่นคงแล้ว
๑.๒ รัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจและการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
โดยเห็นความสําคัญและประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและเรื่องการดูดซับน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานกรมป่าไม้
ได้มีการส่งเสริมการปลูกอยู่แล้วทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์และการขออนุญาตปลูกป่าที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม แต่การดําเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการปลูกป่านั้นจําเป็นจะต้องให้ประชาชนคนไทยได้รับสิทธิดังกล่าวก่อน จากนั้น
จึงจะพิจารณาให้ต่างชาติมาลงทุน
๑.๓ กรณีที่ประเทศไทยต้องชะลอการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงฯ ที่จะครบกําหนด
๑๒ เดือน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งภายหลังครบกําหนดหากประเทศไทยไม่ได้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดประเทศสมาชิก
อาเซียน อาจร้องขอให้มีการเจรจาเพื่อปรับค่าชดเชยในสาขาอื่นทดแทน ซึ่งการเจรจาตกลงฯ จะต้องมีการจัดทํากรอบการเจรจา
และขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทยสามารถกําหนด
แนวทางในการเจรจาต่อรอง โดยอาจพิจารณาการอนุญาตให้มีการปลูกไม้ชนิดอื่นที่นอกเหนือจากไม้สัก และไม้ยาง เป็นต้น
๒. ให้ก ระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อม และกระทรวงอุ ตสาหกรรม
ดําเนินการตามมติคณะทํางานฯ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือ
แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพือการค้
อ่ การค้า พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๙

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

สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กําหนดให้ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องยื่นคําขออนุญาตตามแบบ
าตตามแ และเอกสารหลักฐาน
ตามที่กําหนด
๑.๒ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม คําขอรับ
ใบอนุญาตให้จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า การมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นคําขอแทน การขอต่ออายุใบอนุญาต
การขอใบแทนใบอนุญาต และสถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
๑.๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจคําขอ เอกสารและหลักฐานของนายทะเบียน และการพิจารณา
อนุญาตของผู้อนุญาต
๑.๔ กําหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กําหนด
๑.๕ กําหนดบทเฉพาะกาลเกี
หนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับผู้ที่ดําเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพร
ควบคุมเพื่อการค้าอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรเพิ่มเติมข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ
กรณีสมุนไพรควบคุมชนิดดั
ดดังกล่าวเป็นของป่าหวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ผู้ขอจะต้องแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ค้า หรือมีไว้
ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งของป่าหวงห้ามนั้นด้วย และเพิ่มเติมข้อ ๘ เกี่ยวกับหลักฐานการขอใบอนุญาตฯ “กรณีการส่งออก การจําหน่าย
การแปรรูปซึ่งสมุนไพรควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
ตว์ป่าต้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
ซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ เท่านั้น”
และในการรายงานผลการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมหรือรายงานการดําเนินงานให้
งานให้ผู้อนุญาตอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และเมื่อสิ้นสุด
โครงการนั้น ให้ส่งรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ดําเนินการ
ต่อไปได้

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ

๖๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๑

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

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

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

๖๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

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

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
คม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญ ญาภายใต้ยุท ธศาสตร์
ความร่ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่
าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao
Chao Phraya-Mekong
Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) มีวัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการของไทยในการนําเข้าสินค้าเกษตรเป้าหมายซึ่งประเทศไทยผลิตไม่เพียงพอและมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงในเรื่องผลิ
องผลิตผลทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น ถั่วเหลือง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement : ATIGA) ซึ่งไทยมีพันธกรณีไว้แล้วภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN
ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยทั้งสองประเทศ
ยังสามารถคงสิทธิในการใช้มาตรการภายใน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ผลป
ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. การดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ [เรื
เรื่อง แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (contract
contract farming) ภายใต้ ACMECS
ประจําปี ๒๕๕๖] และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์การประกาศใช้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน
และผู้ประกอบการตามแนวชายแดนของไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าที่ไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าที่ไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงพลังงานได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องแรก (จากโรงไฟฟ้
(
าหนองจอก) ให้แก่
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ท่าเรือกรุงย่างกุ้ง โดยมี
ผู้ว่าการการไฟฟ้า กระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ เป็นผู้ลงนามการรับมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงไฟฟ้
วงไฟฟ้าของเมียนมาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของภาคย่างกุ้ง พร้อ มด้ว ยผู้บ ริห ารระดับ สูง
ของกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการขนถ่ายอุปกรณ์ และการรับมอบระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายเมียนมาร์
ณ ท่าเรือกรุงย่างกุ้ง ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๓

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

๒. กระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับกระทรวงไฟฟ้าของเมียนมาร์เป็นการเบื้องต้นเกี่ยวกับกําหนดส่งมอบ
อุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าหน่วยที่สอง (โรงไฟฟ้าลานกระบือ) ให้แก่เมียนมาร์ โดยคาดว่าจะส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าฯ
ณ ท่าเรือกรุงย่างกุ้ง ได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๓. ในการดํา เนิน การตามข้อ ๑ และ ๒ กระทรวงพลัง งานได้ป ระสานงานผ่า นกระทรวงการต่า งประเทศ
(สถานเอกอั
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สปป.ลาว
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบสรุ ป ผลการหารื อ ระหว่ า งรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ กั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการเดิน ทางเยือ น สปป.ลาว
สปป
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การหารือกับนายหุมพัน อินธะราช (Mr. Houmphan Intarath) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิ
การกระท ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สปป.ลาว
๑.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว
สปป ลาว ยินดีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ไทยเยือน สปป.ลาว
ลาว เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ดี เนื่องจากฝ่าย สปป.ลาว
สปป เห็นควรให้มี
การลงนามความร่
นามความร่วมมือระดับกระทรวงก่อน จึงยังไม่สามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สปป.ลาว
ลาว ตามที่หารือกันไว้ได้
๑.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกล่าวว่า การหารือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้
จะนําไปสู
ปสู่การขยายผลถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU)
MOU) ระหว่างสองกระทรวงในอนาคต
ซึ่งอาจรวมเรื่องชั่ง ตวง วัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว
สปป ดูแลอยู่ นอกจากนี้
ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี ๒๕๓๘ ทําให้ไทยมีประสบการณ์ในการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อรองรับการเป็นสมาชิก WTO และยินดีที่จะร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับ สปป.ลาว
สปป ลาว ทั้งนี้ ไทยได้กําหนดให้ปี ๒๕๕๖
เป็นปีแห่งการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ซึ่งจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๒๔ หน่วยงาน ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
จะเน้นการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดรายใหญ่ รวมทั้งจะเร่งรัดภารกิจฟื้นฟูผู้ประกอบการรายย่อย การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการทําแผ่นป้ายรณรงค์ มีความร่วมมือกับภาคเอกชน จึงเห็นว่านอกจากความร่วมมือระดับ
กระทรวง และกรมฯ แล้ว น่าจะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้
ง
วย
๒. การหารือกับนายโบเวียงคํา วงศ์ดาลา (Dr. Boviengham Vongdala) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สปป.ลาว
๒.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยได้แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการเยือน สปป.ลาว
สปป
ครั้งนี้
เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านทรั
านทรัพย์สินทางปัญญาไทย-ลาว
ญาไทย ลาว ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีการลงนามสรุปผลการประชุม
(Minutes of the meeting) ระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สปป.ลาว
สปป และหลังจากนี้
จะได้ยกระดับความร่วมมือดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระดั
ะดับกระทรวงต่อไป โดยนอกจากความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้วยังมีเรื่อง ชั่ง ตวง วัด ซึ่งทั้งสองกระทรวงน่าจะสามารถดําเนินความร่วมมือกันได้
๒.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยเสนอให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกลไก
ความร่วมมือเพื่อให้การดํดําเนินงานมีความเข้มแข็งและประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สปป.ลาว
ลาว สนับสนุน โดยแจ้งว่า สปป.ลาว
สปป จะเข้าเป็นสมาชิก WTO ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การเข้าเป็นสมาชิก
WTO ดังกล่าวจะทําให้ สปป.ลาว ต้องพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว
งไทย
จะช่วยให้ สปป.ลาว
ลาว เรียนรู้จากไทยในฐานะประเทศที่มีประสบการณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก WTO แล้ว

๖๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่
ระหว่างประเทศมาใช้ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จํานวน ๔๐๐ ล้านบาท มาใช้เพื่อดําเนินการ
๒ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการกลางและขนาดย่อม (SMEs
SMEs Pro-active)
Pro
ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘
๒๕๕๘) วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท โดยถัวจ่ายเพื่อจ่ายเพื่อดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา ๓ ปี
และโครงการสําคัญเร่งด่วนที่จําเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการพั
าพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสรรไว้สําหรับ
ดําเนินโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๒๕๕๗
ปีละ ๕๐ ล้านบาท
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการฯ ให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการแนวทางการดําเนินการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และการค้าระหว่างประเทศร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนินิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ทรงไพศาล กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงาน/
ผนงาน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
๒. ให้กระทรวงพาณิ
ทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงเจ้าของเรื่องพิจารณาให้การดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ
การขยายผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี และกําหนดกลุ่มประเทศเป้
ประเทศเป้าหมายที่เป็นตลาดใหม่และมีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย ควรพิจารณาบูรณาการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึง เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน รวมทั้งเห็นควรจัดทํารายละเอียดของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และหลั
และ กเกณฑ์
ในส่วนของโครงการสําคัญเร่งด่วนที่จําเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ใ ห้เกิดความซ้ําซ้อ นกับมาตรการที่รั ฐบาลดําเนินการอยู่แล้ว และพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการ
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่
าระหว่างประเทศเพื่อให้มีดอกผลจากเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานแต่ละปี ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัย
กําปงเชอเตียล) และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข (การควบคุม
โรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ)
พาหะ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุ
ละอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงโครงการและแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการขยายความร่วมมือโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัยกําปงเชอเตียล) มีสาระสําคัญเป็นการขยายความร่วมมือ
ในการจัดตั้งและพัฒนาวิทยาลัยกําปงเชอเตียล ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และยกเว้นภาษีหรืออากรทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุและอุปกรณ์ของไทยที่นําเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาสําหรับกิจกรรมภายใต้ความตกลงโครงการฯ
๑.๒ เห็นชอบร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขบันทึกความเข้าใจและแก้ไขหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการขยายความร่วมมือ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านสาธารณสุข (การควบคุ
การควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆ ที่มียุง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๕

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

เป็นพาหะ) มีสาระสําคัญเป็นการขยายความร่วมมือในการควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ออกไปจนถึ
ออก
งวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙
๑.๓ อนุมัติให้พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ ฝ่ายไทยทั้งสองฉบับ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจ
(Full Powers) ที่เห็นว่า ร่างพิธีสารทั้งสองฉบับเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันราชอาณาจักรไทย หากผู้ลงนามหนังสือสัญญามิใช่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ลงนามต้องได้รับมอบอํานาจโดยหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers)
ซึ่งออกให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
กระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศ และความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ในการ
ดําเนินโครงการในช่วงที่ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้กรมราชองครักษ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๒๕๕๗
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมื
วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑. ความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย (Agreement
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
๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในสาขาวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ดนตรี
การละคร งานจดหมายเหตุ หอสมุด พิพิธภัณฑ์ มรดกทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ สิทธิบัตร หัตถกรรมพื้นบ้าน
ศิลปะประยุกต์ มัณฑนศิลป์ ละครสัตว์ และศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ
๑.๒ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความร่วมมือตามความตกลงฯ ฝ่ายผู้ส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
ประเทศไป-กลั
กลับของผู้แทนของตน และฝ่ายผู้รับจะรับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก ค่าล่าม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ
๑.๓ ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นจะต่ออายุได้โดยอัตโนมัติครั้งละ ๕ ปี
เว้นแต่รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือรัฐบาลแห่
ฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนา
ที่จะยกเลิกความตกลงล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือนก่อนที่ความตกลงจะสิ้นสุดลง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแจ้งเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒๒ วรรคแรก
ของความตกลงฯ “ความตกลงฉบั
ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่ารัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ดําเนินกระบวนการที่จําเป็นภายในแต่ละประเทศเพื่อการมีผลใช้บังคับ
ของความตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว” เพื่อให้การเข้าเป็นภาคีของความตกลงฯ เป็นไปอย่างสมบูรณ์

๖๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ.
พ .... มีสาระสํสําคัญคือ ให้จัดตั้งสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ โดยตัดมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๑) (๒) ที่ระบุเอกสิทธิ์ด้านการยกเว้นภาษีอากร
และมาตรา ๖ (๓) ที่ระบุให้ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว ออก เนื่องจากการยกเว้นดังกล่าว
อยู่นอกเหนือข้อผูกพันตามกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ
๒. ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ.
พ ....
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยให้ตัดมาตรา ๕
มาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) ออก แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามในเอกสารโครงการ ASEAN-German
German Project on ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลง Implementation Agreement สําหรับโครงการ ASEAN-German Project on
ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems มีวัตถุประสงค์เพื
เพื่อให้อาเซียนได้พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องในระดับภูมิภาคเพื่อจัดการการเกษตรและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน และเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติการ (Guidelines) สําหรับการขึ้นทะเบียนการค้า และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสําหรับการกําจัดศัตรูพชื
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซีย นผ่า นคณะผู้แ ทนถาวรไทยประจํา อาเซีย น
ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างความตกลงฯ และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุด ที่เห็
เห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการ
Biocontrol Task Force ประสานการดําเนินโครงการฯ ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ชีวภัณฑ์ในการกําจัดศัตรูพืชและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขยายผลในวงกว้าง
มากขึ้น ส่วนกรณีการเกิดข้อพิพาทจากข้อตกลงและคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้โดยฉันท์มิตร ร่างความตกลงฯ ข้อ ๑๐
กําหนดให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายแม่แบบแห่งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์
การค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)
UNCITRAL) เรื่อง การอนุญาโตตุลาการ นั้น โดยที่ร่างความตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรของรัฐบาล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการอาจพิจารณากลไกการระงับข้อพิพาทอย่างอื่นที่เหมาะสมแทนการระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะทํางานศึกษาและกําหนดท่าทีในการเจรจาการเปิดเสรีการทําป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิ วั ฒน์ ธํ ารง บุญ ทรงไพศาล) รั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการต่า งประเทศ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ
การกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์ หากมีความจําเป็นที่จะต้อง
ขอทบทวนท่าทีในการเจรจา ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับทางประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุม Special ASEAN-ROK
ASEAN
Ministerial Meeting on Forestry
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Special ASEAN-ROK
ROK Ministerial Meeting on Forestry ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุม Preparatory Senior Offcial Meeting on the Progress of ASEANASEAN
ROK Forest Cooperation Activities ซึ่งนําเสนอโดยผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีความก้าวหน้า
ของกิจกรรม ได้แก่ การจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian
Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green
(
Economy) และการดําเนินโครงการความช่วยเหลือภายใต้องค์การ AFoCO
๒. ที่ประชุมรับรอง Ministerial Statement ซึ่งเป็นแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีด้านป่าไม้ของประเทศอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลีที่มีความมุ่งมั่น และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกั
มกัน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ การส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถ
และการดํารงชีวิตของชุมชนที่พึ่งพาป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมกิจกรรม
ด้านคาร์บอนต่ํา และเทคโนโลยีสีเขียวด้านการป่าไม้ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลี การดําเนินการตามกลยุทธ์เชิงรุกจากความร่วมมือด้านป่าไม้ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี
ในการจัดตั้งองค์
งองค์กรผู้แทนในระดับภูมิภาคเอเชีย และการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ AFoCO เพื่อดําเนินกิจกรรมด้านป่าไม้
ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี
๓. สําหรับท่าทีของประเทศไทยได้รับรองและสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ AFoCO ที่ริเริ่มและผลักดันโดยประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวด้านป่าไม้ รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนสําหรับดําเนินงานด้านการจัดการป่าไม้ในระดับประเทศและภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี และร่างความตกลงสําหรับ
การดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพในอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบ
๑.๑ ร่า งหนัง สือ แลกเปลี่ย นของเลขาธิก ารอาเซีย นต่อ หนัง สือ ของฝ่า ยเยอรมนี มีส าระสํา คัญ กล่า วถึง
การที่อาเซียนให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนี เช่น การให้สถาบัน Physikalisch
Technische Bundestanstalt (PTB) เป็นผู้ดําเนินโครงการฝ่ายเยอรมนี และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality : ACCSQ) ทําหน้าที่ประสานการดําเนินโครงการ
ฝ่ายอาเซียน

๖๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ ร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพในอาเซียน มีวัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดรายละเอียดของข้อตกลงในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ การสนับสนุน
การดําเนินโครงการของฝ่ายเยอรมนีและฝ่ายอาเซียน และข้อบทอื่น ๆ เช่น การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไข การระงับ
ข้อพิพาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงพันธกรณีต่าง ๆ ซึ่งจะจัดทําขึ้นระหวางอาเซียนกับสถาบัน PTB และเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ ร่างความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนาม
ในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงฯ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น ๗ ปี แบ่งเป็นระยะแรก ๔ ปี
โดยรัฐบาลเยอรมนีนีจะให้เงินสนับสนุนโครงการผ่านสถาบัน PTB รวมทั้งสิ้น ๒.๕ ล้านยูโร แบ่งเป็นระยะแรก ๑.๕ ล้านยูโร
๒. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าว และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติลงนามพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างรัฐ บาลแห่งรัฐ สมาชิก ของสมาคมประชาชาติแ ห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้แ ละรัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการลงนามร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วย
การขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนําเสนอร่างพิธีสารฯ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้พิธีสารมีผลบังคับใช้ เมื่อประเทศไทย
มอบเอกสารแจ้งการเป็นภาคีพิธีสารฯ
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมาย ลงนามร่
ามร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่มิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการต่อไป ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะต้องเสนอร่างพิธีสารฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม และเมื่อลงนามแล้วจะต้องเสนอ
เสนอพิธีสารฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน โดยก่อนการแสดงเจตนาให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน
จะต้องดําเนินการตามขัขั้นตอนที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กล่าวคือ
จะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของพิธีสารฯ และในกรณีการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม
และเป็นธรรม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร เพื่อให้เป็นไป
ตามย่อหน้าที่ ๑ ของข้อ ๖๓ แห่งความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร ที่ระบุให้ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิกได้บอกกล่าว
หรือในกรณี
กรณีจําเป็นได้เก็บรักษาสัตยาบันสารไว้กับเลขาธิการอาเซียนในเวลาที่เสร็จการดําเนินขั้นตอนภายในประเทศของตน
ซึ่งจะต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน หลังจากที่มีการลงนามความตกลงนี้ สําหรับสาระสําคัญของความตกลงฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านศุลกากรของประเทศสมาชิกอาเซี
อาเซียน ส่งเสริมให้มีการจัดทํากระบวนการทางศุลกากร พิธีการศุลกากร วิธีปฏิบัติ
ในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าและยานพาหนะให้เรียบง่าย สอดคล้องกัน และทันสมัย ซึ่งจะช่วย
ให้อาเซียนบรรลุการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้เป้าหมายของการเป็
หมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวตามแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งดําเนินงานในเรื่อง National Single Window ระบบศุลกากรผ่านแดน และร่วมมือกับศุลกากร
ของประเทศสมาชิกในการควบคุมพรมแดนร่วมกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมถึงเพิ่มบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางด้านศุลกากร อาทิ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการด่าน ๒๔ ชั่วโมง
เพื่อให้การดําเนินงานตามความตกลงฯ เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และอํานวยความสะดวกกิจกรรมเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชนไทยเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๕ และร่างแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่
พระยา โขง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดย
๑.๑.๑ ร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที่ ๕ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นําที่จะส่งเสริมสันติภาพ
เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งรับรองแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินโครงการ
ความร่วมมือใน ๘ สาขา ได้แก่ การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสนับสนุน
ให้ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามีส่วนร่วมในโครงการของ ACMECS ด้วย
๑.๑.๒ ร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นฐานการผลิตเดียว โดยประเทศสมาชิก ACMECS เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมโยงกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การผลิต และการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งได้ระบุแผนการดําเนินการ
ใน ๘ สาขาความร่วมมือระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘
๒๕๕๖
๗๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฯ ดังกล่าว
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกรณีที่โครงการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้
ดล้อมที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ และหากมีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ในพื้นที่ป่าไม้ หรือผ่านพื้นที่ป่าไม้ อาทิ การพัฒนาสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย
การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน การสร้างถนน หรือทางรถไฟข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทย จะต้องมีการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาดูชานเบ (Dushanbe Declaration) สําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ
เอเชีย (Asia
Asia Cooperation Dialogue : ACD) ครั้งที่ ๑๑ โดยร่างปฏิญญาดูชานเบ เป็นเอกสารรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา และระบุถึงแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของกรอบความร่วมมือ ACD รวมทั้งการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
การลดความยากจน
รลดความยากจน การรักษาสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง
ทางอาหาร และพลังงาน ตลอดจนยืนยันพันธกรณีในกรอบสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอให้ประเทศสมาชิก
ทบทวนความคืบหน้าการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
Millennium Development Goals-MDGs)
Goals
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดํ
ระเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปรับ
ถ้อยคําบางประการในร่างปฏิญญาดูชานเบ ในส่วนของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Sustainable Development) และประเด็น
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.
ค ๒๐๑๒
(Rio+20) เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางเลือกเพื่อตัดสินอนาคตของ COBSEA
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจราจาโดยกําหนดท่าทีของประเทศไทยในการลําดับ
ทางเลือกเพื่อตัดสินอนาคตของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Coordinating Body on
the Seas of East Asia : COBSEA) ตามทางเลือกที่ ๒ ที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้คงสถานะปัจจุบัน
(Status Quo) และสนับสนุนเงินบริจาค จํานวน ๑๕๑,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
โดยค่าใช้จ่ายเป็นเงินบริจาคดังกล่าว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้
อมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการประชุมประจําปีระหว่างรัฐบาลขององค์กรผู้ประสานงานเพื่อดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการด้
การด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Intergovernmental
Intergovernmental Meeting : IGM of COBSEA)
COBSEA ครั้งที่ ๒๑
ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD
ACD Energy Action Plan)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia
Asia Cooperation Dialogue-ACD
Dialogue
Energy Action Plan) ซึ่งเป็นเอกสารระบุแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกรัฐมนตรี
กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia
Asia Cooperation Dialogue : ACD) รวมถึงโครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกัน ได้แก่
การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การสํารวจ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน
ที่มีอยู่ในภูมิภาค การส่งเสริมมาตรการและโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการสร้าง
ความเชื่อมโยงและเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในการประชุม ACD ครั้งที่ ๑๑
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพลังงานดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก (Connect AsiaPacific Summit 2013) จํานวน ๑ วัน ก่อนการจัดงาน ITU Telecom World 2013 (คาดว่
คาดว่าจะกําหนดจัดงานในระหว่างวันที่
๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร)
เทพมหานคร ในลักษณะต่อเนื่อง (back to back) และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการในนามรัฐบาลไทยสําหรับการติดต่อประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศเพื่อจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพฯ ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําฯ ตลอดจนการเสนอเรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแห่
ณะกรรมการแห่งชาติเพื่อจัดการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับไปหารือในรายละเอียดกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ และหน่วยงานที
วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการเชิญผู้นําประเทศต่าง ๆ
เข้าร่วมการประชุม ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงการประชุมอื่น ๆ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุ
ประชุมในปีเดียวกันด้วย

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดรายละเอียดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์
ในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และอนุ
และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงฯ ทั้งนี้ หากก่อนการลงนาม
๗๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรั
แทนคณ ฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห รือ ผู้ที่ไ ด้รับ มอบหมายเป็น ผู้ล งนาม
ในร่างความตกลงฯ
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวและอาจนํามาซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น ในการจัดสรรสิทธิ
และการรักษาความลับจึงควรดําเนินการตามภาคผนวกในข้
การตามภาคผนวกในข้อตกลงฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย ทั้งนี้ อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(เรื
เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน)
และเอกชน
มติมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุ มัติจัด ทําบั นทึกความเข้าใจว่าด้ วยการจัด ตั้งการปรึ กษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่ างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทําและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Memorandum
of Understanding
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)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการปรึกษาหารืออย่างเป็
งเป็นทางการเป็นประจํา เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล อันจะนํามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและอิเควทอเรียลกินีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๔. ให้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นภาษาสเปน ตามข้อเสนอของฝ่ายอิเควทอเรียลกินี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนราชอาณาจั
าณาจักรสวี
ร เดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรป
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักร
เบลเยียม ระหว่างวันที่ ๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี้
๑. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
นอกจากนี้ ได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีสวีเดน และร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมที
นอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรการลักลอบการค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๓

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

และประสาทและสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ และแผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวี
มไทย เดน ฉบับที่ ๒
ซึ่งจะเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่
งสองประเทศต่อไปในระยะ ๕ ปีข้างหน้า
๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมซิมไบโอซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองที่ใช้พลังงานสะอาด (ก๊ก๊าซธรรมชาติ) ที่ผลิตได้จากขยะมูลฝอย
โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะของเสีย แล้วส่งผ่านท่อขยะแต่ละประเภทตรงไปยังโรงงานเพื่อผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติ ทําให้สามารถนําขยะ
ข
ทั้งหมดของเมืองกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก (recycle) สูงถึงร้อยละ ๙๙ นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรถยนต์ก็ใช้ก๊าซธรรมชาติ กระทรวงพลังงานจึงควรนําเอากรณีซิมไบโอซิตี้ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้ช้พลังงานทดแทนต่อไป สําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยของประชาชน
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทิ้ง การคัดแยกขยะ
ของเสีย การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชนจากพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดให้แก่ประชาชน โดยควรเริ่มให้ความรู้
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก
๒. ราชอาณาจักรเบลเยียม
๒.๑ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑๗๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม และเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา จะเสด็จเยือน
ประเทศไทย โดยจะมีคณะผู้แทนระดั
แทนระดับสูงของรัฐบาลและคณะนักธุรกิจสาขาต่าง ๆ ของเบลเยี่ยมตามเสด็จ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี
ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย
๒.๒ นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับนายโฮเซ มานูเอล บาร์โรซู ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความตกลง
เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และความร่วมมือทางการค้า และได้รับมอบสิทธิบัตรแสดงการขึ้นทะเบียนรับรองต้นกําเนิด
สินค้าทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย โดยจะมีสินค้าไทยอีกสองชนิด คือ กาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุ
ง
ง
ที่ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ระหว่า งวัน ที่ ๓๑ มกราคม-๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ เพื่อ เข้า ร่ว มพิธีล งนามในบัน ทึก ความเข้า ใจระหว่า งกระทรวงพลัง งาน
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนา
ด้านพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียม
และทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
โดยผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย ประกอบด้
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวง
พลังงาน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน
มหาชน) (PTT) บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (PTTI) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(PTTGC) และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสํ
สาระสําคัญ อาทิ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
บริษัทน้ํามันแห่งชาติของคู่ภาคี และกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินการตามกิจกรรม แผนงาน
และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยกระทรวงพลังงานจะได้เรียนเชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเพื่อดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานต่อไป

๗๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลง ๒ ฉบับ คือ ข้อตกลงความร่วมมือ
[Joint
Joint Cooperation Agreement (JCA)] และข้อตกลงการค้าร่วม [Joint Trading
ding Agreement (JTA)] ระหว่างกลุ่มบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) และ TIMOR GAP E.P. ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรง
แยกคอนเดนเสทในเมืองเบทาโน จากแหล่ง Bayu-Undan รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของ TIMOR GAP และการซื้อ-ขายคอนเดนเสท
ระหว่างกัน
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานกิจการสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นด้านพลังงานต่าง ๆ เช่น ปริมาณการบริโภคพลังงาน
ของประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งประเทศติมอร์-เลสเตยังต้องพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านก๊าซธรรมชาติและน้ํามันอีกมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโรงกลั่นน้ํามัน และการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิ
ประช ปไตยติมอร์-เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการลงทุน ศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านพลังงานอันจะนําไปสู่การเพิ่มพูนความมั่นคงทางพลังงานของทั้งสองประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม (Joint
Plan of Action between
ween the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Belgium) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อวางกรอบแนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับราชอาณาจักรเบลเยียม ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
งประเทศ ในประเด็นที่ตกลงกันสําหรับปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖-๒๕๖๓
โดยจัดทําขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อลงนาม ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ การสร้างเสริมความร่
คว วมมือในประเด็นภูมิภาค
และระหว่างประเทศ และการพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคีใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการกงสุล
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมทั้งด้านการป้องกันประเทศและการทหาร
๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่
การกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมฯ
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขดั ต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับสาระสําคัญของร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ ๒ Strengthening
Cooperation on Regional and Global Issues ภายใต้หัวข้อ Joint Plan of Action ในข้อ c. ในบรรทัดที่ ๒ แก้ไขคําผิดจาก Ayewaddy
Chao Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) เป็น Ayeyawady-Chao
Chao Phraya-Mekong
Phraya
Economic
Cooperation Strategy (ACMECS) และในร่างคําแปลอย่างไม่เป็นทางการชื่อภาษาไทยของ GMS ที่เป็นทางการ ได้แก่ แผนงาน
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ นอกจากนี้ ความร่วมมือตามข้อ f ของ Part I ในส่วนที่เกี่ยวกับ
the Belgian Council of State ซึ่งทําหน้าที่ทั้งในส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
จึงควรเพิมเติ
ม่ เติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ด้วย เพื่อให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ
ครอบคลุมทุกด้านอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายไทย ไปดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี มีสาระสําคัญเพื่อกําหนดกรอบแนวทางความร่วมมือที่มุ่งสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาของ
ปาปัวนิวกินี และเป็นกลไกที่จะช่วยรัฐบาลไทยในการบริหารการให้
ารการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ปาปัวนิวกินีอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรัฐบาลแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีจะอํานวยความสะดวกและให้สิทธิพิเศษและความคุ้มครองที่สําคัญและเกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ไทย
ที่เข้าไปปฏิบัติงานในปาปัวนิวกินี และการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการความร่วมมื
มมือทางวิชาการ เช่น การยกเว้นภาษี
การอํานวยความสะดวกพิธีการทางศุลกากร
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในความตกลงฯ
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้สามารถดําเนินการได้
การ
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้เพิ่มการให้ความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพลังงาน สาธารณสุข ประมง
และเกษตรกรรม โดยเฉพาะในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคําในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์แห่งชาติของไทย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก สําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึนจากการดํ
น้ จากการดําเนินงาน เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ
แก่ต่างประเทศ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
าค ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่างการเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย-ปาปั
มไทย ปาปัวนิวกินีในหลักการ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองคําแถลงข่าว
รวมดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพื่อแสดงถึงการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี
โดยการเยือนปาปัวนิวกินีครั้งนี้เป็นการเยือนระดั
นระดับนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ
ในทุกมิติ ทั้งนี้ การเยือนดังกล่าวยังเป็นการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ใหม่ (emerging
(
donor) และแสดงถึง
บทบาทนําของไทยในภูมิภาคอาเซียน
๑.๒ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีไทย-ปาปั
ทย ปาปัวนิวกินี และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ
จัดทําขึ้นเพื่อจัดตั้งกรอบและกลไกการหารือทวิภาคีระหว่
ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของไทยและปาปัวนิวกินี
ในลักษณะเปิดกว้าง โดยทั้งสองฝ่ายสามารถกําหนดวาระการหารือ ระดับหัวหน้าคณะ ช่วงเวลาสถานที่ประชุมหารือ ประเด็นหารือ
ให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่
สองฝ่ายเห็นความเหมาะสม

๗๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมที
ฒนธรรมที่เห็นควรเพิ่มเติมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ในร่างคําแถลงข่าวร่วมฯ ในหัวข้อ Enhancement of Bilateral Relations รายละเอียด ดังนี้ “In
In this regard, they attached
importance to the establishment of the Thailand-Papua
Thailand Papua New Guinea Bilateral Consultations as a mechanism
to discuss areas of mutual interests, ranging from political issues to economic, technical and cultural
cooperation as well as global challenges.”
challenges. ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับรองคําแถลงข่าวร่วมและอนุมัติลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบคําแถลงข่าวร่วมไทย-นิ
มไทย นิวซีแลนด์ในหลักการ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี
มน ร่วมรับรองคําแถลงข่าวร่วม
ดังกล่าว โดยคําแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมเชิงนโยบายของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์
ในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในทุกระดับและในมิติต่าง ๆ รวมทั้งสะท้อนถึงความสัมพันธ์
และความร่วมมืออันแน่นแฟ้นตลอด ๕๗ ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์
๑.๒ เห็นชอบหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย-นิ
กรรมไทย วซีแลนด์
และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
ดังกล่าว โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ จัดทําขึ้นเพื่อจัดตั้งกลไกหารือเชิงนโยบายและกรอบความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (High Level Policy
cy Dialogue) รวมทั้งเป็นช่องทางการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างไทยและนิวซีแลนด์
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรั
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เห็นควรเพิ่มเติมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในหัวข้อ Education, culture, science and innovation
รายละเอียด ดังนี้ “The
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
relevant agencies of the two countries.”
countries. และเห็นควรเพิ่มเติมถ้อยคําที่กล่าวถึง Food Security ในคําแถลงข่าวร่วมฯ และ
ปรับถ้อยคําจาก Chief Science Advisor เป็น High-Level Official ในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ และในคําแถลงข่าวร่วมฯ เพื่อให้
เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมด้าน Food Safety and Food Security
curity เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไทยและ
นิวซีแลนด์ประสงค์จะเน้นภายใต้หนังสือแสดงเจตจํานงฯ นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการค้าและการลงทุน เห็นควรระบุอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการชักชวนนักลงทุนจากนิวซีแลนด์มาลงทุนในประเทศไทย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ
และชินส่
น้ ส่วน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนจากนิวซีแลนด์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทํากรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติก ารจัด ทํา และลงนามกรอบความร่ว มมือ ว่า ด้ว ยความเป็น หุ้น ส่ว นด้า นการศึก ษาระหว่า งรัฐ บาล
ของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Framework
Framework for Cooperation on the Education Partnership
between the Government of New Zealand and the Government of the Kingdom of Thailand) โดยสาระสําคัญ
ของกรอบความร่วมมือฯ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียนไทย-นิ
นไทย วซีแลนด์
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพันธมิตร
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษา
การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ตองนํ
อ้ งนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความในตอนท้ายของร่างกรอบ
ความร่วมมือฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ใช้ว่า "...in
in the English and Thai languages, both texts having equal validity"
ในขณะที่ฉบับภาษาไทยใช้ว่า "...กรอบความร่
กรอบความร่วมมือทั้งสองฉบับมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน" ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของกรอบความร่วมมือฯ ที่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย จึงสมควรแก้ไขถ้อยคําภาษาไทยเป็น "กรอบความร่วมมือทั้งสองฉบับ
มีผลเท่าเทียมกัน"
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และปาปัวนิวกินี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔
มีนาคม ๒๕๕๖ และรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี้
๑. ประเทศนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะผู้แทนภาคเอกชนในสาขาธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่าประเทศนิวซีแลนด์มีเทคโนโลยีในด้านนี้ที่มีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ
ง ่ง
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวให้คงคุณภาพอยู่ได้อย่างยาวนาน และสามารถผลักดันให้ผลไม้
ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น กีวี เป็นผลไม้ส่งออกที่สําคัญและแพร่หลายไปทั่วโลก นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มโคนม
ของบริษัท Fonterra ซึงเป็
ง่ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และเป็นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก
รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดให้แก่ประเทศไทย และพบว่าบริษัทมีการเลี้ยงโคนมที่ให้ปริมาณ
น้ํานมต่อตัวสูงกว่าของประเทศไทยมาก เนื่องจากเลี้ยงด้วยหญ้าที่ดีมีสารอาหารสูงและอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสม จึงขอให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานําแนวทางดังกล่าว
ของประเทศนิวซีแลนด์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการกับพืชผลทางการเกษตรและการเลี
ผลทางการเกษตรและการเลี้ยงโคนมของไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่กําลังจะออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก
๒. รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สําเร็จราชการปาปัวนิวกินีเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ซึ่งผลการหารือทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมผลักดันความร่วมมือ
ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเกษตร การประมง การก่อสร้าง การพลังงาน การสาธารณสุข และ
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ไทยได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ปาปัวนิวกินีนําเข้าข้าวจากไทยให้มากขึ้น จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์

๗๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือและประสานงานในรายละเอียดกับปาปัวนิวกินีเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ระหว่
ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
(Official Visit) ของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อสานต่อผลการเยือนฝรั่งเศส
ของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนที่กระทรวงการต่
ระทรวงก างประเทศได้จัดทํา ดังนี้
๑. การเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสเยือนไทย
๒. การลงทุนของฝรั่งเศสในไทยและในทวาย ฝ่ายฝรั่งเศสสนใจเข้ามาลงทุนในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน และสาขาอื่น ๆ
ได้แก่ การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อากาศยาน ระบบราง พลังงาน สาธารณสุข อวกาศ และยุทโธปกรณ์
โ
โดยฝ่ายไทยได้เชิญชวน
ให้ฝรั่งเศสเข้ามาสํารวจลู่ทางการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมทวาย
๓. การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุ
ทย
โรป (Thai-EU
EU Free Trade Agreement : FTA) ทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องว่า กลไกของ FTA ของไทย-สหภาพยุ
สหภาพยุโรป จะช่วยขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยฝ่ายไทย
คาดว่าจะเริ่มเจรจากับสภาพยุโรปได้ภายในครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖
๔. ความร่วมมือในการวิจัยสาขาพลังงานทดแทน ฝ่ายไทยประสงค์ที่จะร่วมมือกับสถาบันวิจัยของฝรั่งเศสในสาขา
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะเชื
ทนโดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพและ Smart grids ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสรับที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือกับฝ่ายไทย
ต่อไป
๕. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแอฟริกา ฝ่ายไทยต้องการเพิ่มพูนบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบใต้-ใต้ กับแอฟริกา
เน้นด้านการเกษตร สาธารณสุข การศึกษาและพัฒนาทักษะ และสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยจะมีการจัดการประชุม Thai-Africa
Summit ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยฯ กํากับดูแลด้านการพัฒนา
หารือกับฝ่ายไทยต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการแก้ ไขบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการซื้ อ ขายข้ า วระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกั บ รั ฐ บาล
บังกลาเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลบังกลาเทศ โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรี
มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิได้
ทําให้สาระสําคัญในข้อตกลงฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะดําเนินการได้
สําหรับสาระสําคัญของข้อตกลงฯ มีดังนี้
๑.๑ รัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศตกลงที
กล
่จะซื้อขายข้าวนึ่งปริมาณไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑
ตันต่อปี ระหว่าง ปี
๒๕๕๕-๒๕๕๖ โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลไทยจะ
มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานดําเนินการ ในขณะที่รัฐบาลบังกลาเทศจะมอบหมายให้
กลาเทศจะมอบหมายให้หน่วยงานอาหารภายใต้
กระทรวงอาหารเป็นหน่วยงานดําเนินการ
๑.๒ การทําข้อตกลงซื้อขายข้าวจะลงนามร่วมกันระหว่างประเทศผู้ซื้อและประเทศผู้ขาย โดยเป็นไปตามหลัก
การค้าระหว่างประเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗๙

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

๑.๓ ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถขอแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และอีก
ประเทศหนึ่งจะแจ้งตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อข้อเสนอดังกล่าวภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขถ้อยคําบางประการ
ไปดําเนินการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบในการทําความตกลงก่อนการลงนาม รวมทั้งให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้โอกาสในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลบังกลาเทศขยายตลาดข้าวชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะข้
โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดีที่มีความต้องการของตลาดในบังกลาเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ
ข้าวขาว ๑๐๐% เป็นต้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมั
ทย เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาทวิภาคีไทยทย-เยอรมันสู่ความเป็นเลิศระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่
รไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Memorandum of
Understanding on German-Thai
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) มีสาระสําคัญเพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือ
ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย โดยใช้ระบบการศึกษาทวิภาคีของเยอรมนี (dual
dual education) เข้ามาช่วยสร้างแรงกระตุ้น
ให้แก่ระบบการอาชีวศึกษาที่มีอยู่ของไทย ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
าและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. เห็นชอบการแก้ไขข้อความของบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทย จากเดิม “...ทัทั้งนี้ กรอบความร่วมมือทั้งสองฉบับ
มีผลบั
ผลบังคับตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน” เป็น “...ทัทั้งนี้ กรอบความร่วมมือทั้งสองฉบับมีผลเท่าเทียมกัน” เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับฉบับภาษาอังกฤษ ตามที่รองนายกรั
ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
เทพกาญจนา เสนอเพิ่มเติม
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็
บความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เน้นการพัฒนาคณาจารย์ กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะ Green job และคัดเลือกสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
ที่มีศักยภาพและความพร้อมของคณาจารย์และความร่วมมือจากสถานประกอบการมาดําเนินการนํ
นการนําร่องการจัดการศึกษาทวิภาคี
ไทย-เยอรมั
เยอรมัน และบรรจุเป็นสารัตถะในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๘๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทํ าบัน ทึก ความเข้ าใจระหว่า งสํ านัก งานความร่ วมมื อเพื่อการพั ฒนาระหว่า งประเทศและกองทุนอี ยิป ต์
เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานความร่
งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและกองทุน
อียิปต์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา [Memorandum
Memorandum of Understanding between Thailand International
Development Cooperation Agency (TICA) and the Egyptian Fund for Technical Cooperation with Africa (EFTCA)]
มีสาระสําคัญเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับอียิปต์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในแอฟริกา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบ
ร่วมกัน โดยร่างบันทึกความเข้
กความเข้าใจฯ จะมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา ๓ ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลาอีก ๓ ปี
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือน
๑.๒ อนุมัติให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจฯ ร่วมกับผู้บริหารกองทุนอียิปต์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ ทั้งนี้ โดยให้ลงนาม
ในเอกสารย่อยที่จะเป็นกิจกรรมร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้
งแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ
ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวง
การต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุ
ดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนภายใต้ภาคผนวก ๒ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิ
ไทย วซีแลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letters) รับรองการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อน
ภายใต้ภาคผนวก ๒ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิ
ไทย นิวซีแลนด์ (TNZCER) มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของการพิมพ์กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product
Product Specific Rule : PSR) ภายใต้
ภาคผนวก ๒ ของความตกลงฯ รวม ๑๓ แห่ง สําหรับสินค้าทั้งหมด ๒๙ รายการ โดยความคลาดเคลื่อนทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการพิมพ์ผิด
แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ การพิมพ์เลขพิกัดอัตราศุลกากรผิด จํานวน ๘ รายการ การพิมพ์ตก จํานวน ๑๗ รายการ และการพิมพ์ผิด
จํานวน ๔ รายการ
๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับเรื่องนี้ไปตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ชัดเจนถูกต้อง แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๑

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

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

๘๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

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

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่า งกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการเป็น กองบัง คับ การหรือ ส่ว นราชการอย่า งอื่น ในสํา นัก งานตํา รวจแห่ง ชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรีมีม ติอ นุมัติห ลัก การร่า งกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการเป็น กองบัง คับ การหรือ ส่ว นราชการอย่า งอื่น
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.
พ ๒๕๕๒ ให้สอดรับกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ หากมีภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือนที่มีเงินเดือนเต็มขั้นสูง
ของระดับหรือตําแหน่งตามมติคณะกรรมการแรงงานรั
ณะกรรม
ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งขั้น ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง
๑.๒ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งขั้นครึ่ง ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมี
โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับเป็นจํานวนร้อยละ ๒๕ ของผู้ที่มีเงินเดือน
เต็มขั้น)
๑.๓ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์สองขั้น ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร้อยละ ๖ ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมี
โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับเป็นจํานวนร้อยละ ๑๐ ของผู้ที่มีเงินเดือน
เต็มขั้น)
๑.๔ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์ครึ่งขั้นหรือไม่ได้รับการประเมินให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําปี ให้เบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่งตามเดิม
ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนี้ ไม่ถือเป็นเงิ
นเงินเดือนหรือค่าจ้าง มีลักษณะเป็นการจ่ายชั่วคราว รวมทั้ง
ไม่เป็นฐานในการคํานวณสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่พนักงานและลูกจ้าง
๒. ให้สถาบันการบินพลเรือนรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับผลประกอบการของสถาบันการบินพลเรือนซึ่งมีแนวโน้มของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายลดลง เพราะมีจํานวนนักศึกษาลดลง
ในขณะที่ยังคงมีรายจ่ายอยู่ในปริมาณสูง จึงเห็นควรมีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ.
กฟผ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ การตรวจมะเร็งเต้านม โดยการทํา Mammogram และการ Ultrasound ในรายการตรวจสุขภาพ
ประจําปี สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ ๔๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ ๑,๗๐๐
๑
บาท โดยผู้ที่อายุ ๔๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ ๕๐ ปี ให้ได้รับการตรวจทุก ๑ ปี ส่วนผู้ที่อายุ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ได้รับการตรวจทุก ๒ ปี ยกเว้น
กรณีมีข้อบ่งชี้ให้ตรวจทุกปี
๒. ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และ ครส.
ครส รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการการตรวจมะเร็งเต้านมโดยการทํา
Mammogram และการ Ultrasound ในรายการตรวจสุขภาพประจําปี ควรกําหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งค่าตรวจและเงื่อนไข
การตรวจสําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนการปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ของสถานพยาบาลและคลินิกเอกชน จะต้องตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิ
ยเงินดังกล่าวและบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ควบคุมได้
รวมทั้งมีแนวทางในการเพิ่มรายได้เพื่อให้ครอบคลุมรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยอาจพิจารณากําหนดเป็นเงื่อนไขให้คงสัดส่วนของรายจ่าย
ด้านบุคลากรต่อรายได้ให้คงอยู่ในอัตราเดิม และในกรณีผู้มีอายุก่อน ๔๐ ปี ที่อยู่ในกลุลุ่มเสี่ยงที่มีข้อบ่งชี้ที่มีประวัติญาติสายตรง
เป็นมะเร็งเต้านมก็ควรให้ทําการตรวจ Mammogram นอกจากนี้ ให้ ครส. พิจารณาการปรับเพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
ดังกล่าวให้เป็นธรรมแก่ทุกรัฐวิสาหกิจ โดยเพิ่มเติมรายการการตรวจ Mammogram ไว้ในรายการตรวจสุขภาพประจํ
ภาพประ าปี ทั้งนี้
ให้พิจารณาความสามารถในการจ่ายของแต่ละรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย และให้ กฟผ.
กฟผ ระบุไว้ในเงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเบิกได้เฉพาะในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน และ/หรื
และ อ
ไม่มีสถานพยาบาลของราชการอยู่ใกล้เท่านั้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําคลังข้อมูลทางการค้ า
ระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (NTR/ATR) ของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทํา
คลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (National
National Trade Repository : NTR/ASEAN Trade
Repository : ATR) ของไทย
๑.๒ ให้หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งจะนํามารวบรวมไว้ในคลังข้อมูลทางการค้
ทางการค้าระดับประเทศ (NTR) ของไทย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ เห็นควรดําเนินการให้เป็นไปตามมติของการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Senior Economic Officials Meeting : SEOM) โดยให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาและออกแบบระบบ ATR/NTR ในทางเทคนิค เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการในระบบ
National Single Window และ ASEAN Single Window รวมทั้งให้หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง
๘๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ให้การสนับสนุนกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าและกฎระเบียบทางการค้าต่าง ๆ รวบรวมไว้
รวบรวมไ ในคลังข้อมูล
ทางการค้าระดับประเทศ (NTR) ของไทย เพื่อช่วยในการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ เช่น ผู้ส่งออก
ผู้นําเข้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการเข้าถึงคลังข้อมูลทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน
ผ่านทางเว็บไซต์ และควรมีการติ
การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลทางการค้าในระดับประเทศและระดับอาเซียน
เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน คนที่ ๑
และคนที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานกลาง เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.
ก เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสม
ไม่เหลื่อมล้ํา เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่
ให จัดทําข้อเสนอการปรับปรุง
อัตราค่าตอบแทนขั้นสูงและขั้นต่ําของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมที่เป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลาง
ต่อคณะรัฐ มนตรี รวมทั้ง ศึก ษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิงเปรียบเทีย บกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ
ทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะทุกสิ้นปีงบประมาณหรือระยะเวลาอื่น
ตามที่เห็นสมควร โดยให้เพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการด้วย
๓. ให้สํานักงาน ก.พ..ร. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พลังงาน
าน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการ
องค์การมหาชน ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวต่
ว อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรมอาเซียน
๓. แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซี
อา ยน กองการเมือง
และความมั่นคง กองเศรษฐกิจ กองสังคมและวัฒนธรรม และกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน)
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซึ่งมีความสําเร็จจากการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ ใน ๒ ประเด็นสําคัญ คือ ประเด็นแรก
สังคมไทยเริ่มเห็นความสําคัญของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุ
นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มีแนวโน้มดีขึ้น และประเด็นที่สอง เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งในทุกภูมิภาคและมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนา
สู่มาตรฐานสากลยังไม่บรรลุในช่วงครึ่งแผนแรก (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) โดยยังประสบปัญหาในหลายประการ
นหลายประการ ทั้งปัญหาการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดการความรู้ การถอดบทเรียนการปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน และการใช้ประโยชน์
ในการปรับแผนงานของหน่วยงานตนเองและการถ่ายทอดให้กับผู้อื่น รวมทั้งการวิจัยในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีค่อนข้างน้อยมาก
ยม
๑.๒ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนําผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนฯ
ไปดําเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนภารกิจที่ท้าทายที่จะต้องดําเนินการ
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลผลั
บาลผ กดันเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ควบคู่กับการดําเนินงานตามภารกิจของตนเองในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
๒. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมีแผนในการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู
วามรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
ทั้งสิทธิของตนเองและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างจริงจัง รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
ให้ความสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน ขยายสู่
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ ในขั้นปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาดําเนินการผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของรั
บนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน
การอุดมศึกษา ตามที่สํานักงาน ก.พ.รร. เสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดกลุ่มข้าราชการเป็น ๓ กลุ่ม และน้ําหนักในการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งหลักเกณฑ์
แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ ได้แก่
๑.๑.๑ กลุ่ม ๑ ข้าราชการระดับสูง (ตํตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้นและระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ)
วชาญ น้ําหนักการจ่าย ๑.๐๐
๑.๑.๒ กลุ่ม ๒ ข้าราชการระดับกลาง (ตําแหน่งประเภทวิชาการะดั
ชาการะดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ) น้ําหนักการจ่าย ๑.๒๕
๑.๑.๓ กลุ่ม ๓ ข้าราชการระดับต้น (ตํตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งประเภททั่วไป
ทุกระดับและลูกจ้างประจํา) น้ําหนักการจ่าย ๑.๔๐
๘๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
สําหรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ด้วย
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.รร. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัลให้กับลูกจ้างชั่วคราว
คราว และพนักงานราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับบุคลากรภาครัฐอย่างทั่วถึง ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมภิ าค และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุโขทัย และจั
แล งหวัดตาก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) และคณะ ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
และจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จังหวัดสุโขทัย
๑.๑ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวม ๙ อําเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน ๕๑,๙๙๐ ครัวเรือน
จํานวน ๑๗๗,๗๙๔ คน ในการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดมอบอํานาจให้อําเภอ จํานวนอําเภอละ ๒ ล้านบาท ช่วยเหลือราษฎร
ที่ประสบภัยแล้งเป็นกรณีเร่งด่วน
๑.๒ จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน ๙ อําเภอ
จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๔๙,๓๗๕ บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อนําเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุมัติ
๑.๓ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อเท็จจริง
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตําบลคลองกระจง และหมู่ที่ ๑๐ ตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จากสภาพข้อเท็จจริงจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรในทุก ๆ ด้านแล้ว
๒. จังหวัดตาก
๒.๑ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวม ๙ อําเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน ๕๕,๖๕๘ ครัวเรือน
จํานวน ๑๖๘,๕๘๗ คน ในการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด
อําเภอ และท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ทราบและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และจังหวัดได้จัดสรรเงินให้อําเภอ
จํานวนอําเภอละ ๓ ล้านบาทท เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งเป็นกรณีเร่งด่วน
๒.๒ จังหวัดได้เสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน ๙ อําเภอ
จํานวน ๕๗ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๖๗๕,๕๑๕ บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดําเนินการเพื่อนําเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเพื่อนําเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณา
อนุมัติ
๒.๓ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ได้นํามาตรการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการ
ที่รัฐบาลได้กําหนดในช่วง ๙๐ วัน ระวังอันตรายด้านภัยแล้ง ในระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ
ได้เดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่
รภาพไทย า ตรวจสภาพเศรษฐกิจและการค้าชายแดนอําเภอแม่สอด โดยตรวจเยี่ยม
และพบปะประชาชนในบริเวณตลาดริมเมย รวมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการขยาย
พื้นที่ริมสะพานครอบคลุมพื้นที่ริมแม่น้ําเพื่อก่อสร้างเป็นลานจอดรถ และการเตรียมการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมบริการ One Stop
Service ในการรวมส่วนราชการที่ให้บริการในพื้นที่ชายแดน เช่น ด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
นอกจากนี้ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการขยายท่าอากาศยานแม่
อากาศ
สอดด้วย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บทราบรายงานผลการปฏิ บั ติง านของสํ า นัก งานป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น (สํา นัก งาน ปปง.)
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
๑.๑.๑ การรับรายงานธุรกรรม สํานักงาน ปปง.
ปปง ได้รับรายงานการทําธุรกรรม จํานวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๗,๔๕๗ ธุรกรรม
ได้แก่ ธุรกรรมเงินสด จํานวน ๙๓๓,๔๘๒
๔๘๒ ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จํานวน ๗๖๒,๘๒๘ ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสั
คว ย
จํานวน ๑๖๖,๕๗๘ ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จํานวน ๒๘๓ ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จํานวน ๔,๒๘๖ ธุรกรรม
๑.๑.๒ การดําเนินการได้ จํานวน ๗๑ เรื่อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกสํานักงาน ปปง.
ปปง ดําเนินการ จํานวน
๑๒ เรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูล จํานวน ๓ เรื่อง
๑.๑.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน
๑,๐๗๑ ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จํานวน ๘๙๙ ครั้ง และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จํานวน ๑๗๒ ครั้ง
๑.๑.๔ การดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๔๑๙ คดี เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบ เช่น ความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน ๒๕๕ คดี ลักลอบหนี
ศุลกากร จํานวน ๕๙ คดี ทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ จํานวน ๓๒ คดี เป็นต้น
๑.๑.๕ สถานะการดําเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓-๓๐
๒๕๔๓ กันยายน ๒๕๕๔ มูลค่า
ทรัพย์สินรวม ๔,๑๒๗,๖๖๔,๕๑๘.๙๗
๙๗ บาท โดยศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน ๕๖๐ คดี มูลค่าทรัพย์สิน
๒,๔๙๓,๖๒๐,๓๗๐.๐๙ บาท ศาลยกคําร้อง จํานวน ๔๓ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๓๓,๗๒๐,๒๓๔.๐๓
๐๓ บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาล จํานวน ๓๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๐๐,๒๑๖,๕๓๑.๗๐ บาท
๑.๒ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรื
และ ออายัดทรัพย์สิน
๑.๒.๑ เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและ/หรื
และ ออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
มีมูลค่าทั้งสิ้น ๓,๑๕๕,๕๖๓,๔๗๑.๑๐
๑๐ บาท
๑.๒.๒ นําทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๗ คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๗,๓๖๘,๑๑๖.๐๔ บาท
๑.๒.๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นําทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ จํานวน ๖ คดี
มูลค่าทรัพย์สินที่นําส่ง ๒,๓๗๘,๔๘๘..๙๗ บาท
๑.๒.๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้เพราะจะเป็นภาระราชการ โดยระหว่าง
วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๓-๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๔ ได้ ดําเนิน การขายทอดตลาดทรั พย์สิ น จํานวน ๕๘ รายการ มูล ค่า ทรัพ ย์สิ น
๕,๔๓๘,๔๗๐ บาท และดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น ๆ ได้แก่
แก่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีสัญญา
ค้ําประกัน จํานวน ๑ รายการ แต่งตั้งผู้จัดการบริหารดูแล จํานวน ๑ รายการ และบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า จํานวน
๖ รายการ
๑.๒.๕ ส่งเจ้าหน้าที่สํารวจทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง.
ปปง แล้วแต่กรณี ได้มีคําสั่ง
ยึดและ/หรื
หรืออายัดไว้ทั่วประเทศ รวมทรัพย์สินที่สํารวจ จํานวน ๑๕๙ รายการ มูลค่า ๒๓๖,๘๑๐,,๑๗๙ บาท
๑.๒.๖ ดําเนินการบริหารจัดการกองทุน จํานวน ๑๐ รายการ มูลค่าทรัพย์สิน ๘๐๕,๘๑๔.๐๗ บาท
๑.๓ ด้านการป้องกันการฟอกเงิน
๘๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๓.๑ ส่งเสริมและประสานความร่
และประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ได้แก่ โครงการสายลับ ปปง.
ปปง โครงการเครือข่าย
ภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน เป็นต้น
๑.๓.๒ ส่งเสริมและประสานความร่
และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ จัดทําบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งานความร่ว มมือ ในฐานะสมาชิก
กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่
ความร่วมมือในภูมิภาค การฝึกอบรม/ดู
อบรม งาน เป็นต้น
๒. เห็นชอบให้นําความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการ
ได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งการดําเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้ดําเนินการแล้ว เช่น การประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และให้นํารายงานพร้อมทั้ง
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพื้นที่จังหวัดประสบภัยแล้ง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติรั บ ทราบการมอบหมายรัฐ มนตรี กํา กั บ ดู แ ลพื้ น ที่ จั ง หวั ด ประสบภั ย แล้ง ตามที่สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายรัฐมนตรีทําหน้าที่ดูแลพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเติม ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร
ปราจีนบุรี น่าน กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และตรัง
๑.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท. ชัชจ์ กุลดิลก) เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม เป็น ผู้กํา กับ ดูแ ลพื้น ที่ป ระสบภัย แล้ง
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยนาท
๑.๓ รัฐ มนตรีป ระจํา สํา นัก นายกรัฐ มนตรี (นายวราเทพ รัต นากร) เป็น ผู้กํา กับ ดูแ ลพื้น ที่ป ระสบภัย แล้ง ใน
จังหวัดกําแพงเพชร
๑.๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายฐานิสร์ เทียนทอง) เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ในจังหวัดปราจีนบุรี
๑.๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว) เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ในจังหวัดน่าน
๑.๖ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เป็นผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดตรัง
๒. ปรับเปลี่ยนผู้กํากับดูแลพื้นที่
๒.๑ รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดตาก เปลี่ยนจากรัฐมนตรี
มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
๒.๒ รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนจากรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ
นายวราเทพ รัตนากร)
นากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๘๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โครงการในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง จํานวน ๕ จังหวัด (จัจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
รปราก นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี) โดยประสานเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี
ให้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และกําหนดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
(กรอ. ภูมิภาค) ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโชคอนั
คอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ.
ก ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.
ก เสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎ ก.พ.ฯฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ.
ก ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.
พ ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. กําหนดให้ข้าราชการที่ลาไปช่
า วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรไม่เกิน ๑๕ วันทําการ และที่ได้รับเงินเดือนระหว่างการลานั้น
และข้าราชการที่ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาได้ตามผลการปฏิบัติราชการในรอบ
การประเมินนั้น ๆ โดยไม่นับรวมวันลาดังกล่าวในหลักเกณฑ์ที่งกําหนดให้ข้าราชการมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วันในแต่ละรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
๒. กําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่ข้าราชการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเฉพาะเหตุจากการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ หากการลานั้นครอบคลุมทั้งรอบการประเมิ
รอบการประเมินและส่งผลให้ไม่สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ เห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิ
ะรอบการประเ น
โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบการพิจารณาด้วย
๓. กําหนดวันใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น [สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์
องค์การมหาชน)]
ารมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดําเนินการปรับปรุงศูนย์การประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific
Asia
Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเตรียมการ
สําหรับรองรับการประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ในกรอบวงเงิน ๑๙๔,๐๐๒,๕๐๐ บาท โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณในการเบิ
งบประมาณในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จํานวน ๑๒๑,๒๖๒,๑๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เฉพาะภารกิจที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ ททท.
ททท ที่จะสนับสนุนการจัดประชุมฯ
๙๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมฯ จํานวน ๗๒,๗๔๐,๔๐๐ บาท โดยให้
ดําเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกั
ยงบประมาณแ น ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ โดยเฉพาะการจัดทําแผนธุรกิจและคัดสรรผู้บริหาร
ที่มีความสามารถเข้าดําเนินงานบริหารศูนย์ประชุมฯ โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและไม่เป็นภาระงบประมาณ
ของภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
มน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินเกี่ยวกับกรณีที่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. สรุปประเด็นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ และเห็นควรดําเนินการ
๑.๑ เรื่องขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กรณีพัฒนาเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟเป็นรางคู่
มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาดําเนินการ กรณีสนับสนุนให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทําน้ําหอมระเหยจากต้นกฤษณาเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ กรณีร้องขอให้รักษาผังเมืองรวมที่กําหนดให้พื้นที่ตําบลบางเดชะ อําเภอเมือง เป็นพื้นที่สีขาวแทยงเขียว
(พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม)) มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาดําเนินการ
๑.๒ เรื่องขอให้ทบทวนการเปิดด่านถาวรบ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว-สตึ
สตึงบท จังหวัดบนเตียเมียนเจย
โดยเสนอขอให้พิจารณาเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และเรื่องขอให้พิจารณาพื้นที่ในเขตตําบลบ้านไร่
เป็นสถานที่จัดตั้ง “สถานี
สถานีขนถ่ายสินค้าโลจิสติกส์” มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาดําเนินการ
หาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ร
๑.๓ เรื่องขอให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ การยกเลิกคําสั่งส่วนแบ่งรางวัลนําจับความผิดพระราชบัญญัติจราจร และการติดตามเงินเยียวยา
ผู้ประสบอุทกภัย มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ
๑.๔ เรื่องขอให้ปราบปรามยาเสพติดในจังหวัด ปราจีนบุรี และขอให้ช่วยเหลือ กลุ่มผู้ร่ว มพัฒนาชาติไทย
มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) พิจารณาดําเนินการ
๑.๕ เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกและโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง
มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการ
๑.๖ เรื่องขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไร่อ้อยรายย่อยจากการใช้หลักเกณฑ์ของภาครัฐ
เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานน้ําตาลแห่งใหม่ จังหวัดสระแก้ว มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ
๑.๗ เรื่องขอให้ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ
และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์พิจารณาดําเนินการ
๑.๘ เรื่องขอให้ตรวจสอบการขายสิ
รวจสอบการขายสินค้าของร้านค้าในโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร มอบให้ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาดําเนินการ
๑.๙ เรื่องขอให้ผลักดันโครงการผันน้ําจากเขื่อนพระปรงไปอ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยยาง และโครงการเก็บน้ํา
ห้วยลําสะโตน จังหวัดสระแก้ว มอบให้คณะกรรมการบริ
ณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยพิจารณาดําเนินการ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๑

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

๑.๑๐ เรื่องขอให้ช่วยเหลือจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรที่ไร้ที่ทํากิน มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาดําเนินการ
๑.๑๑ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นและติดตามโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโรงเกลือ ตรวจสอบการประมูลการจัดให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารค้าขายบริเวณตลาดโรงเกลือ
และชาวต่างด้าวเปิดร้านปิดทางเดินเข้าออกบ้าน ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีแนวเขตที่ดินของราษฎรกับสนามบินอรัญประเทศ
และเรื่องขอให้ผลักดันชาวกัมพูชาที่เข้ามายึดครองพื้นที่ทํากิน มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิจารณาดําเนินการ
๒. ส่งเรื่องทั้งหมดให้ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการประสานกับ
หน่วยปฏิบัติ และนําเข้าระบบรับเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อการติดตามเรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องกลุ่ มจั ง หวั ด และคํา ของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบู
แ รณาการ (ก.น.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด จํานวน ๓๐๐ โครงการ
รวม ๘,๗๙๔,๔๖๖,๘๕๗ บาท และโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน เป็นงบประมาณจังหวัด ๗๖ จังหวัด จํานวน ๒,๒๙๒ โครงการ
รวม ๒๒,๒๔๐,๒๗๑,๙๗๒ บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณ
เหลืออยู่ ให้นําโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรมาพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามลําดับความสําคัญหรือที่สํารองไว้ใ นกรณีที่มี
การแปรญั
ญัตติงบประมาณเพิ่มเติม สําหรับโครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐ หรือเอกชนตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดประสานขอรับการสนั
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร.
ก
กรรมการ
และเลขานุการ ก.น.จ. เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ
ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ใช้ระหว่าง
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่
ารณาทบทวนระบ
ายค่าตอบแทนกําลังคน
ด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ หากมีผู้ใดได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
รวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่ํากว่าค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่เคยได้รับอยู่เดิมอย่างมีนัยสําคัญ ให้กระทรวงสาธารณสุ
ระทรวงสาธาร ข
พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ําเพื่อช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไป
๑.๒ สําหรับแหล่งเงินในการดําเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่าย
จากเงินบํารุงของโรงพยาบาลก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอขอใช้เงินงบประมาณต่
ง
อไป

๙๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. ระยะต่อไป มอบให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในภาครัฐพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการประเมินผลการดําเนินการในระยะที่ ๑
โดยให้จัดทําข้อสรุปอย่างรอบด้านและชัดเจน
เจน แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องนี้กับบุคลากรด้านการสาธารณสุขทุกกลุ่มวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ตามที่สํานัก
งบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
๑.๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้
นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร์ รวม ๖ ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ วงเงิน
๕,๖๕๓.๕๙๐๐ ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้ว รวม ๒๒๓ โครงการ
งการ วงเงิน ๕,๓๖๓.๐๑๗๘ ล้านบาท
๑.๒ หน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
(เชียงราย) ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟู และ
ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) แล้ว จึงไม่ขอรับจัดสรรฯ
๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
๒.๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุ
นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และอุตรดิตถ์ จํานวน ๖๐ โครงการ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
จํานวน ๕๙ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๕..๐๔๗๓ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖.๐๐๐๐
๓๖
ล้านบาท
๒.๒ หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน ๔๒ โครงการ วงเงิน ๘๘๖.๒๓๙๔
๒๓๙๔ ล้านบาท สํานักงบประมาณ
อนุมัติจัดสรรให้แล้วทั้ง ๔๒ โครงการ วงเงิน ๘๘๒.๗๔๓๗ ล้านบาท สําหรับโครงการเร่งด่วน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คงเหลืออีก
๑ โครงการ ที่หน่วยงานยังไม่ขอรับการจั
ารจัดสรร ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเขตพื้นที่หลัก
(Core Zone) และเขตพื้นที่กันชน (Buffer
Buffer Zone) เพื่อนําเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ช
วงเงิน ๓๕.๐๐๐๐ ล้านบาท จึงเห็นควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดหน่วยงานให้ขอรับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๒.๓ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน ๑๗ โครงการ วงเงิน ๒๔๗.๐๔๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
เสนอแผนงาน
้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จัจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุร)ี รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐-๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการที
ชอบแผนงาน โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๑๗ โครงการ วงเงิน
รวม ๕๒๒.๘๕ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจั
งจัดทํารายละเอียดทําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๓

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

พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดส่งให้สํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็
เ นต่อไป
๑.๒ ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายหลัง
จากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อนขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป
๑.๓ เห็น ชอบในหลัก การของกรอบข้อ เสนอแผนงาน/โครงการในพื
เสนอแผนงาน โครงการในพื้น ที่ก ลุ่ม จัง หวัด ภาคกลางตอนกลาง
รวม ๕ จังหวัด จํานวน ๒๐๓ โครงการ วงเงินรวม ๙๑,๗๑๔.๗๘ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม
และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
โครงการ รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของระเบี
ตอนของระเ ยบ กฎหมายที่เกี
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อให้สํานัก
งบประมาณใช้เ ป็น ข้อ มูล ประกอบการพิจ ารณาจัด สรรงบประมาณประจํา ปีต ามลํา ดับ ความสํา คัญ ของแผนงาน/โครงการ
ของแผนงาน
ตามขั้นตอน
๑.๔ สําหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
จํานวน ๖๘ โครงการ วงเงิน ๗๒๔,๒๒๙
๒๒๙,๕๘๐.๐๐ ล้านบาท ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด นั้น เห็นควรให้นําเสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย เพื่อพิจารณาต่อไป
๒. ในส่วนของแผนงาน/โครงการที
นของแผนงาน โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีนั้น ให้รวมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครนายก ในวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ไว้ด้วย และให้
จังหวัดนครนายกดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการข้อเสนอของภาคเอกชนไว้
ในรายงานการศึกษาดังกล่าว และนําเสนอโครงการเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมและความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จัจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุร)ี รวม ๕ จังหวัด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดส่งให้
งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป
๑.๑ เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ดําเนินการในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางฯ
วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โดยสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางฯ วงเงิน ๑๖.๘๐๔ ล้านบาท
๑.๓ เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์
นย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพื่อส่งเสริม
ให้ได้มาตรฐาน OTOP และส่งเสริมการส่งออก ดําเนินการในพื้นที่อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางฯ วงเงิน ๒๓.๐๐ ล้านบาท
๑.๔ เห็นชอบโครงการพัฒนาด่านชายแดนและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ดําเนินการในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางฯ วงเงิน ๓๗.๕๐ ล้านบาท
๒. ความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมในพื้นที่ดูงานของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
และปราจีนบุรี
๙๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๑ จังหวัดสระแก้ว เห็นควรให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองวางระบบ Auto Channel และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่จะสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบปกติตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งให้กรมศุลกากรเสนอของบประมาณการให้บริการที่ต่อเนื่องกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้
การบริการและการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นรูปแบบสากล เช่นเดียวกับการบริการที่สนามบินสุวรรณ
ภูมิ และเห็นควรให้กรมศุลกากรเร่งจัดหาที่ดิน ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาด่านศุลกากร ณ บ้านหนองเอี่ยนน
สตึงบท รองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor)
๒.๒ จังหวัดปราจีนบุรี กรณีเขื่อนทดน้ําบางปะกง จากการเริ่มใช้งานจริงในช่
ในช่วงปี พ.ศ.
พ ๒๕๔๓ พบว่า เกิดน้ําท่วม
พื้นที่เกษตรกรรมด้านท้ายน้ําในช่วงน้ําขึ้น และการพังทลายของตลิ่งในบริเวณเป็นคุ้งน้ําในช่วงน้ําลง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการบริหารจัดการเขื่อนทดน้ําเพื่อรักษาระดับน้ําจืดและระดับน้ําทะเล ให้แตกต่างกันน้อยที่สุด
ทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรมอบหมายกรมชลประทาน โดยการกํากับของคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย ทําการศึกษาทางด้านชลศาสตร์ อุทกศาสตร์ และธรณีวิทยาของตลิ่ง และ/หรื
และ หรือ การศึกษาออกแบบการก่อสร้าง
ฝายทดน้ําที่บริเวณปากแม่
ปากแม่น้ําอีกแห่งหนึ่ง เพื่อลดความแปรปรวนของการขึ้นลงของระดับน้ําทะเล ซึ่งเป็นสาเหตุของการพังทลาย
ของตลิ่งในปัจจุบัน เพื่อให้โครงการสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่ากับเงินที่ได้ลงทุนไปแล้ว

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
นาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เบกษา ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสิ
กากรของสินค้าที่มีมาตรการนําเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตาม
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบั
ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... ซึ่งแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของเลื่อยโซ่ รวมทั้งส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเลื่อยโซ่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจั
มาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๔)
หากร่างประกาศฯ ฉบับนี้ประกาศใช้บังคับก่อน เห็นควรแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิ
าศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๓๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกัน
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๕

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
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แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖
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๙๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ก.พ. ๕๖

มี.ค. ๕๖

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

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุ
แนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจํจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๘๓ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๑๓๓ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๕ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร ๙ เรื่อง และ
วาระสํสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุ
แนกตามประเภทวาระการประชุม
, 5วาระอื่น

วาระเพื
เพื่อทราบ ๑๓๓ เรื่อง (๕๖.๓๖ %)

ๆ ๕ เรื่อง (๒.๑๒%)

, 133

สภาผู้แทนราษฎร
, 9วาระสภาผู

๙ เรื่อง (๓.๘๑%)

, 4 สําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง (๑.๖๙%)
วาระสํ
, 2

83

วาระเพื่อพิจารณา ๘๓ เรื่อง (๓๕.๑๗%)

วาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง (๐.๘๕
๘๕%)



    

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๑๖ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๘๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๔ เรื่อง วาระจร ๙ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๐๑ เรื่อง วาระจร ๓๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ
จํานวนเรื่อง

๑๒๐
๙๐

วาระจร

๗๔

๖๐
๓๐

วาระปกติ

๑๐๑
๓๒
๙

๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๗

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

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๕ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๓๖ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ตช.
ปปง.
ปปช.
พว.
พศ.
ลต.
ศย.
ศร.
สช.
สกช.
สผ.
สม.
สว.
สสป.
อส.
สป…

๕๔
๒

ประเภทวาระ

๑๔
๑๓
๑
๓
๑๕
๑๔
๔
๖
๖
๑๖
๒๘
๓
๑
๒
๓
๑๑

๕
๗
๓
๑
๑
๑
๓
๒
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๒
๖
๑
๑

๐

จํานวนเรื่อง
๑๐

๙๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื
ไป ประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติ
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื
ไป เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ
ง ถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
ารณาออกไป
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื
แนก
่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๕๗ เรื่อง
๒๔.๑๕%

เรื่องทั่วไป
๑๗๙ เรื่อง
๗๕.๘๕%

รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรืรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล จํา นวน ๑๓๑ เรื่อ ง และเรื่อ งที่ไม่
ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จํานวน ๑๐๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
ฐบาล
การบริ
หารราชการ
๑๐๕
ทั่วไปเรื่อง
๔๔.๔๙%
๔๒๕
เรื่อง…

เรื่องทีนโยบายรั
่สอดคล้อฐงบาล
กับนโยบายรั
บาล
๔๓๙ฐเรื
่อง
๑๓๑๕๐.๘๑%
เรื่อง
๕๕.๕๑%

รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙๙

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

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

๔๑
๓๒
๒๑
๗
(๒)

๘
(๓)

(๔)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๒

๐

(๕)

(๖)

(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ เรื่อง

๗.๒

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๕๐

(๑๑)
(๒๒)
(๓๓)
(๔๔)
(๕๕)
(๖๖)

๓๒
๒๒
๑๑
(๑)

๙
(๒)

(๓)

(๔)

๗
(๕)

รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ เรื่อง

๑๐๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

(๖)

ด้าน

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ จํานวน ๗๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
ภาคตะวันออก
๕ เรื่อง
๖.๗๕%

ภาคใต้
๑๒ เรื่อง
๑๖.๒๒%
%

ภาคตะวันตก
๓ เรื่อง
๔.๐๕%
กทม. และปริมณฑล
๒๐ เรื่อง
๒๗.๐๓%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๗ เรื่อง
๙.๔๖%
ภาคเหนือ
๑๔ เรื่อง
๑๘.๙๒%

ภาคกลาง
๑๓ เรื่อง
๑๗.๕๗%

รวมทั้งสิ้น ๗๔ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๐๑

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

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ถึ ง วั น ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๕๙ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๔

๔๐
๒๐

๒๒

๑๖

๒๐

๕

๐

๒๒
๑๕ ๑๐

๑๑ ๙ ๘
๑ ๕

๑

๑๐ ๗

๑๕
๕ ๕

๑๐

๒ ๑ ๔

๑

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

หน่วยงาน

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๓ คณะ
ประกอบด้วย
- คณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
- คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย –
แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The
The 2nd Asia – Pacific Water Summit 2nd APWS)
- คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013

๑๐๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
เลขที่หนังสือยืนยัน/

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

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

๙๐๒๙/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ ....
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อน
กับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ ....
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๑๖๕/๕๖ [๒๖/๐๓/๒๕๕๖]

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ.. ....

๖๗๕๓/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

วันเดือนปีที่มีมติ

๘๖๖๗/๕๖ [๓๑/๐๓/๒๕๕๖]

๗๕๐๔/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
๗๖๐๑/๕๖ [๑๙/๐๓/๒๕๕๖]
๖๗๕๗/๕๖ [๑๒/๐๓/๒๕๕๖]

๖๑๙๙/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]
๖๒๒๙/๕๖ [๐๕/๐๓/๒๕๕๖]

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๐๓

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

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

๑๐๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ฉบับ
๒๐
๒๐

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

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

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปปง.
ปปช.
สกช.
ลต.
สปสช.
ตช.
ศย.
สผ.
สช.
สว.
สสป.
อส.
พว.
พศ.
ศร.
สม.

ชื่อเต็ม
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
และปราบปราม
น
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสุสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักพระราชวัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๐๕

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

มังคลพันธุ์
เวชชาชีวะ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

ภุมมะกสิกร
บุญอุ่น
บุญมาแย้ม
อุตราศรี
งามดี
ไพลมาสย์
ธีรวิทยวงษ์
สรณาคมน์
รอดนิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานบันทึกข้อมูล

คณะทํางาน
นางสาวดลพร
นางสาวบุษบา
นางรัชนี
นางสาวนฤมล
นางสุนทรี
นางสาวอุษารมย์
นายธิติพล
นางสาวศิริพร
นางสาวธัญญา

