-๑-

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

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๓๘๕๑/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๑

มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

๔๓๒๙/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]

๒

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซือ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทังในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น

-๒๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

การตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award
Foundation)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
(การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
(งานก่อสร้างคอกม้าประจาพระองค์ฯ)

๓๙๗๓/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๓

๔๕๑๕/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๓

๔๖๒๖/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๓

งบการเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๔๕๓๐/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๓

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗

๔๖๔๖/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๔

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่
๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

๔๒๘๔/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]

๕

สรุ ปภาวะเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมปี ๒๕๕๖ และแนวโน้ มปี ๒๕๕๗ และรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
รายงานนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๗
ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนามาสนับสนุนเป็นเงินรางวัลกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ ครั้งที่ ๗

๔๐๗๑/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๕

๓๙๓๗/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]
๔๒๘๕/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]
๔๖๕๒/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๖
๖
๖

๒.๒ พั ฒนาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของกองทั พและ
ระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด องค์ ก ร
อาชญากรรม การค้ า มนุ ษ ย์ ผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
แรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
สถานะชัดเจน

๓. นโยบายเศรษฐกิจ

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

-๓๓.๔ นโยบายโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมทั้งปี ๒๕๕๖

๔๕๔๘/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๘

๔๕๑๗/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๙

๓๘๒๑/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๙

๔๓๐๘/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]

๑๐

๔๗๕๙/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๑๐

๔๒๗๓/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]
๔๗๓๘/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]
๔๖๔๙/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๑๒
๑๒
๑๒

๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่าน
การพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกาหนดวาระการจ้างงาน ๔ ปี

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมัน่ คงของชีวิตและสังคม
แผนบู ร ณาการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
เหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะ จังหวัดสมุทรปราการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด
ครั้งที่ ๑

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ

-๔๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ของกรมอู่ทหารเรือ
กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๓๙๗๐/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๑๓

๔๐๐๒/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๑๕

๓๙๒๙/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๑๖

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืนฐาน
ขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
ให้เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
ผลการประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata
Convention on Mercury

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสาคัญของโลก
การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์
กรุงเฮก (The Draft Hague Nuclear Security Summit Communique)

-๕๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
การจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยจากไฟป่า
และหมอกควัน ปี ๒๕๕๗
การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในการช่วงยุบสภาผู้แทนราษฎร
เร่งรัดการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร
มาตรการป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การแก้ไขรายละเอียดในบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ท้ายร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การจัดทาความเห็นกรณีศาลรั ฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย เรื่อง การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณีครบวาระ) เพิ่มเติม

๓๙๗๕/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๑๗

๓๙๘๔/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๑๗

๔๐๖๓/๕๗ [๑๑/๐๓/๒๕๕๗]

๑๘

๔๓๘๓/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]
๔๕๔๖/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]
๔๒๗๕/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]
๔๒๖๙/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]

๑๙
๑๙
๑๙
๒๐

๔๑๙๙/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]

๒๑

๔๕๓๖/๕๗ [๑๘/๐๓/๒๕๕๗]

๒๑

๔๕๕๑/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]
๔๕๑๔/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๒๑
๒๒

-๖การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ
ประจา (นักบริหารระดับสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี) พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร)
ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี) (นายถวิล เปลี่ยนสี)

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

๕๒๙๒/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๒๒

๕๒๙๗/๕๗ [๒๕/๐๓/๒๕๕๗]

๒๒

-๗-

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

๘๐๒๓
๒๔
๒๔
๒๕
๒๖
๒๖
๒๗
๒๗
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”
๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ
นานาประเทศ
๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรายงานวา ปจจุบันเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอยางมาก
โดยติดลบเฉลี่ย ๑๒๕ ลานบาทตอวัน อันเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและวิกฤตการณที่เกิดขึ้นที่ประเทศยูเครน
๒. เห็ น ชอบในหลั ก การร า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ ๐.๐๐๕
โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวา
รอยละ ๔ ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการแกไขปญหาไขไกลนตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง มาตรการแกไข
ปญหาไขไกลนตลาด) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดบรรจุความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภค
ไข ไ ก ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสั ง กั ด ประถมศึ ก ษาทั่ ว ทุ ก เขตทั้ ง ประเทศให ใ ช ไ ข ไ ก
เปนสวนประกอบอาหารกลางวันใหนักเรียน และบางโรงเรียนมีการเลี้ยงไกไขในโรงเรียน สวนสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กําหนดใหมีการเลี้ยงไกไขในวิทยาลัยเกษตร และมีการแปรรูปอาหารที่ทําจากไขไกในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สําหรับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประสานขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ และหากตองดําเนินการเพิ่มเติม
จะประสานไปยังสถาบันการศึกษาอีกครั้ง
๒. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเผยแพรขอมูลความรูทางสื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และสื่อตาง ๆ
รวมถึงบทความ งานวิจัยมีทั้งในเรื่ององคประกอบของไขไก การแปรรูปจากไขไก ซึ่งยังอยูในระหวางการเรียบเรียงเพื่อเผยแพร
ตอไป
๓. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมสุขภาพและโภชนาการของ
ประชาชนใหมีสุขภาพดี ไดประชาสัมพันธและแนะนําเรื่องการบริโภคไขไกแกบุคคลทั่วไป
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศุสัตว ไดประชุมรวมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สรุปการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับไขไกและการประชาสัมพันธคุณประโยชน
ของไขไกไปในทิศทางเดียวกัน คือ ประชาชนทั่วไปบริโภคไขไกไดวันละ ๑ ฟอง โดยมีผลการศึกษาวิจัยเรื่องการบริโภคไขไก และมี
ปริมาณที่เหมาะสมในแตละวัย ตามคําแนะนําของกรมอนามัย

๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสราง
เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม

๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งกระทรวงการคลังได้อ นุมัติให้
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “Princess Maha Chakri Award” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และให้มีผลดาเนินการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
๒. สาหรับการจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation)
ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินให้กระทรวงกลาโหม (สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) เบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จานวน ๑๕,๘๙๘,๗๔๘ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ และให้มีผลดาเนินการต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม (งานก่อสร้างคอกม้าประจาพระองค์ฯ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๔,๒๘๔,๕๐๐ บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างคอกม้าประจาพระองค์ (เพิ่มเติม) งานก่อสร้างแปลงปล่อยม้า หน่วยม้าทรงประจาพระองค์ และงานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศทดแทนอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจาพระองค์ฯ ของกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ และให้มีผลดาเนินการต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง งบการเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองทุน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีสินทรัพย์ ๕๔๔,๔๐๕,๗๕๒.๖๐ บาท และหนี้สิน ๓๑,๒๐๒,๐๑๑.๑๖ บาท รวมสินทรัพย์
๕๑๓,๒๐๓,๗๔๑.๔๔ บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ รั บทราบภาวะเศรษฐกิจ ไทยไตรมาสที่สี่ ทั้ งปี ๒๕๕๖ และแนวโน้ม ปี ๒๕๕๗ ตามที่ สานั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๖ วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ ๐.๖ โดย
เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสี่ขยายตัวจากไตรมาสสามของปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๐.๖ ในขณะที่เศรษฐกิจ
ในภาพรวมยังมีเสถียรภาพ อัตราการว่างงานยังต่าที่ร้อยละ ๐.๗ และอัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ ๑.๗ และเมื่อรวมทั้งปี ๒๕๕๖
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๒.๙
๒. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖
๒.๑ เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ชะลอตัวค่อนข้างมากจากที่ขยายตัวร้อยละ ๖.๕
ในปี ๒๕๕๕ เนื่องจากฐานการใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๕ สูงกว่าแนวโน้มปกติ เป็นผล
จากการดาเนินมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่ ส่งผลให้ยอดจาหน่ายรถยนต์นั่งสูงถึง ๒๑๑,๔๗๔ คัน ในไตรมาสสี่ปี ๒๕๕๕
ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศรวมชะลอตัวลงมาก ประกอบกับในช่วงปลายปีความเชื่ อมั่นของประชาชนลดลง การใช้จ่ายของ
ครัวเรือนโดยรวมทั้งปีจึงขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๒ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ ๒.๘ และการใช้จ่ายรัฐบาลและการลงทุน
ภาครัฐชะลอตัวลง นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการยังชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงแรกของการฟื้นตัว
รวมทั้งสินค้าส่งออกเกษตรประสบปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งและสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตหน่วยความจาของฮาร์ตดิสก์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น โดยรวมทั้งปี ๒๕๕๖ มูลค่าการส่งออกเท่ากับ ๒๒๕,๓๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลดลงร้อยละ ๐.๒
๒.๒ การใช้จ่ายและการส่งออกที่ชะลอตัวส่งผลให้การผลิตในทุกสาขาชะลอลงทั้งปี ๒๕๕๖ ภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวร้อยละ ๑.๔ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๐.๑ ภาคการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ ๑.๒ และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๑ โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น ๒๖.๗ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๖
๒.๓ เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพที่ มั่นคงโดยที่อัตราการว่างงานทั้งปีเท่ากับร้อยละ ๐.๗ อัตราเงินเฟ้อเท่ากับ
ร้อยละ ๒.๒ และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๖ ต่อ GDP
๓. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๗
๓.๑ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๐-๔.๐ ดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๕๖
โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
๓.๖ เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ ๓.๑ ในปี ๒๕๕๖ การท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๓.๐ ต่ากว่าประมาณการครั้งก่อน และอัตราการขยายตัวในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐในส่วนที่ได้มีการผูกพันไว้แล้ว รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะการลงทุนที่ขอรับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วและสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติในช่วงครึ่งหลังของปีได้ โดยคาดว่าการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
๓.๒ ข้อจากัดของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอ่อนตัวจะทาให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจต่ากว่าร้อยละ
๔.๐-๕.๐ เนื่องจากความล่าช้าของการดาเนินการตามแผนการลงทุนของภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงอ่อนตัว
ต่อเนื่อง
๓.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจคาดว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงร้อยละ
๑.๙-๒.๙ เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวไม่มาก ประกอบกับราคาน้ามันเพิ่มขึ้นไม่มาก อัตราการว่างงานจะยังต่าไม่เกิน
ร้อยละ ๑ ดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งคาดว่าจะขาดดุลร้อยละ ๐.๒ ของ GDP ลดลงจากการขาดดุลร้อยละ ๐.๖ ของ GDP ในปี ๒๕๕๖

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑. ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๑.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในไตรมาสที่ ๑ มีการเบิกจ่ายแล้ว จานวน
๗๖๐,๘๒๔.๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๑๓ ของวงเงินงบประมาณ จานวน ๒,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท จาแนกเป็นรายจ่าย
ประจา จานวน ๖๔๔,๒๘๑.๘๘ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จานวน ๑๑๖,๕๔๒.๘๙ ล้านบาท
๑.๒ เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๖ จานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๑,๐๘๒.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๗๐,๒๓๓.๒๐ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๒๓.๓๓ ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
๑.๓ เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จานวน ๕๗๐.๐๗ ล้านบาท
๑.๔ เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น ๓๔๙,๙๙๘.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
จานวน ๒,๓๘๖.๘๕ ล้านบาท
๒. ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
โดยมีรัฐบาลรักษาการ ส่งผลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยเฉพาะ
โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งอานาจการสั่งซื้อสั่งจ้างโดยทั่วไปที่วงเงินเกิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาทขึ้นไป และการสั่งซื้อ
สั่งจ้างโดยวิธีพิเศษที่มีวงเงินเกิน ๕๐.๐๐ ล้านบาท จะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน ทาให้การดาเนินโครงการดังกล่าว
ต้องล่าช้าออกไป ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ มีการเบิกจ่าย จานวน ๙๒๒,๘๙๕.๓๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๕๕ ของวงเงินงบประมาณ จานวน
๒,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ล้า นบาท จ าแนกเป็ นรายจ่า ยประจา จานวน ๘๐๑,๗๓๘.๗๐ ล้า นบาท หรือร้ อยละ ๓๘.๒๓ ของวงเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน ๒,๐๙๗,๐๙๒.๗๙ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จานวน ๑๒๑,๑๕๖.๖๘ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๒๘.๓๑ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน ๔๒๗,๙๐๗.๒๑ ล้านบาท

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. อุ ตสาหกรรมยานยนต์ ภาวะอุ ตสาหกรรมรถยนต์เดื อนธันวาคม ๒๕๕๖ คาดว่ าจะขยายตั วเมื่อเที ยบกั บเดื อน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากมีการจัดงาน Motor Expo ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งภายในงาน
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ คาดว่า
จะมี ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สาหรั บการผลิ ตรถยนต์ ในเดื อนธั นวาคม ๒๕๕๖ ประมาณการว่ าจะมี การผลิ ต
เพื่อจาหน่ายในประเทศร้อยละ ๕๓ และส่งออกร้อยละ ๔๗
๒. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ประมาณการแนวโน้ มการผลิ ตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ ๐.๑๑ เมื่ อเที ยบกั บช่ วงเดี ยวกั นของปี ก่ อน
โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ ๔.๓๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ
และตลาดส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว สาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๓๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดหลักบางตลาดมีการปรับตัวดีขึ้น

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานการน าเข้ า สิ น ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ยไตรมาสที่ ๔ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่มสินค้า
ได้แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง ผลไม้ นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สุราต่างประเทศ สูท เสื้อ กระโปรง
กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท เลนส์ รองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ทาด้วยคริสตัล ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้ว
ชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทาด้วยคริสตัล มีมูลค่านาเข้า ๗๙๔.๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๓๐
ของมูลค่านาเข้ารวม (๖๑,๑๖๗.๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรกฎาคมกันยายน ๒๕๕๕) ๓๒.๖๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๔.๒๙
๒. สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้ แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง มูลค่านาเข้า ๑๕๖.๖๗
ล้านดอลลาร์ส หรัฐ เพิ่มขึ้น ๓๐.๖๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือร้อยละ ๒๔.๑๗) นาฬิกาและอุป กรณ์ มูลค่านาเข้า ๑๑๕.๔๔
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ๑๓.๐๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือร้อยละ ๑๒.๗๙) และผลไม้ มูลค่านาเข้า ๑๐๘.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้น ๖.๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือร้อยละ ๖.๖๐)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๗
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม เดื อ นมกราคม ๒๕๕๗ ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. อุ ตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อ งนุ่ งห่ ม การผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ม สิ่ งทอ คาดว่ า จะชะลอตั ว ตาม
ความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ เช่น กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืน ในส่วนผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม
จะชะลอตัวเช่นเดียวกัน สาหรับการส่งออก คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นในทิศทางบวก ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายการส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นตามกรอบความร่วมมือสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
๒. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถานการณ์การผลิตเหล็กในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เทียบกับเดือนก่อน คาดว่า
การผลิตทั้งเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาวจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้คาสั่งซื้อจากผู้ซื้อลดลง ซึ่งผู้ผลิตจาเป็นจะต้องลดการผลิตลงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง
ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อนามาสนับสนุนเป็นเงินรางวัลกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จานวน ๑๕,๖๘๗,๑๐๐ บาท
สมทบให้ แก่การกี ฬาแห่ งประเทศไทย เพื่อสนั บสนุ นเป็ นเงิ นรางวั ลตามวัตถุ ประสงค์ ของกองทุ นพั ฒนาการกี ฬาแห่งชาติให้ กั บ
นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอน และสมาคมที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาพาราเกมส์ ครั้งที่ ๗ แข่งขันระหว่าง
วันที่ ๑๑-๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และให้มีผลดาเนินการ
ต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งป ๒๕๕๖ และแนวโนมป ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรี มีม ติรับ ทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ สี่ และภาพรวมทั้ง ป ๒๕๕๖ ตามที่ สํานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. รายไดและการจางงาน ในไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๖ การจางงานลดลงรอยละ ๑.๑ เปนการลดลงทั้งภาคเกษตร
และภาคนอกเกษตร อัตราการวางงานเทากับรอยละ ๐.๖๕ คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไมรวมคาลวงเวลาและ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ ๘.๗ จากชวงเดียวกันกับปกอน และจากราคาสินคาที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๗ ทําใหคาจาง
แรงงานในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๗ ทั้งนี้ โดยรวมตลอดทั้งป ๒๕๕๖ แมวาการจางงานจะลดลงและอัตราการวางงานจะสูงขึ้น
ในไตรมาสที่สี่ อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตาม ตลอดทั้งปการจางงานลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๕ ลดลงเล็กนอย
เพียงรอยละ ๐.๐๕ ในขณะที่อัตราการวางงานเทากับรอยละ ๐.๗๒ ยังอยูในระดับที่ต่ําและใกลเคียงกับระดับอัตราการวางงาน
ในชวงสองปที่ผานมาที่รอยละ ๐.๗ คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไมรวมคาลวงเวลาและผลประโยชนตอบแทนอื่น
ในป ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐.๒ คาจางแทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ ๗.๘ ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๙
๒. ภาวะสุขภาพ
๒.๑ ผูปวยดวยโรคเฝาระวังมีแนวโนมลดลงแตยังตองเฝาระวังโรคในระบบทางเดินหายใจ ผูปวยดวยโรคเฝา
ระวังลดลงรอยละ ๒๕.๑ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๕ ภาพรวมทั้งป ๒๕๕๖ มีผูปวยเพิ่มขึ้นรอยละ ๘.๙ เมื่อเทียบกับป
๒๕๕๕ โดยผูปวยโรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ ๒ เทา ซึ่งแพรระบาดอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่สามของป ๒๕๕๕ สวนใหญ
พบมากในกลุมนักเรียนอายุ ๑๐-๒๔ ป รวมทั้งยังตองเฝาระวังโรคปอดอักเสบและไขหวัดใหญที่แพรระบาดอยางตอเนื่องตั้งแตตนป
๒๕๕๗ สําหรับการเจ็บปวยดวยโรคไมตดิ ตอเรื้อรังที่สําคัญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป ๒๕๕๕ พบผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
รอยละ ๙.๗ เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ รองลงมา ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง โดย
เพิ่มขึ้นรอยละ ๘.๖ ๓.๗ ๗.๔ และ ๖.๒ ตามลําดับ
๒.๒ คาใชจายในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอลมีแนวโนมลดลงจาก ๔๓,๕๒๖ ลานบาทในไตรมาสที่ สี่
ป ๒๕๕๕ เปน ๓๙,๖๖๔ ลานบาทในไตรมาสที่สี่ป ๒๕๕๖ หรือลดลงรอยละ ๘.๙ เปนผลมาจากการปรับภาษีสรรพสามิตของสุรา
และเบียรใหมทําใหราคาสุราและเบียรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ ๗-๘ สงผลใหปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง
ขณะที่คาใชจายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นจากมูลคา ๔,๖๘๒ ลานบาทในไตรมาสที่สี่ป ๒๕๕๕ เปน ๔,๗๓๔ ลานบาทในไตรมาสที่สี่
ป ๒๕๕๖ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๑
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓.๑ จํานวนคดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะที่คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๖ มีการรับแจง
๑๑๘,๙๐๔ คดี ลดลงรอยละ ๐.๖ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา โดยคดียาเสพติดมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ
๘๕.๑ ของคดีอาญารวม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๕ รอยละ ๐.๘ สําหรับภาพรวมทั้งป ๒๕๕๖ มีการรับแจงคดียาเสพติด
๔๓๔,๕๕๗ คดี เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๙.๗ เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๕
๓.๒ สถานการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๖ มีผูเสียชีวิตลดลงรอยละ ๒๔.๔
เมื่อเทียบกั บไตรมาสเดียวกันของป ๒๕๕๕ สําหรับภาพรวมทั้งป ๒๕๕๖ มี ผูเสียชี วิตลดลงร อยละ ๙.๑ เมื่ อเทียบกับป ๒๕๕๕
สวนในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ เกิดอุบัติเหตุ ๓,๑๗๔ ครั้ง เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๖ รอยละ ๐.๓ มีผูบาดเจ็บ ๓,๓๔๕ คน ผูเสียชีวิต
๓๖๖ คน สาเหตุหลักยังคงมาจากการขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ที่ทั้งผูขับขี่และผูซอนทายไมสวมหมวกนิรภัย

๔.๑ นโยบายการศึกษา

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกาหนด
วาระการจ้างงาน ๔ ปี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติซึ่งครบกาหนดวาระการจ้างงาน ๔ ปี โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการพิสูจน์
สัญชาติซึ่งครบกาหนดวาระการจ้างงาน ๔ ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)
หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตอยู่ ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา ๑๘๐ วัน หรือจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สุดแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะถึงก่อน เพื่อให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ขอรับใบอนุญาตทางาน ตามขั้นตอนและสถานที่ที่กรมการจัดหางานกาหนด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของการประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่ให้ซื้อประกันสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สาคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาของ
ประเทศ สาหรับประเด็นเร่งด่วนและมีช่องทางเอื้อให้ดาเนินการได้ทันทีในระยะสั้น ได้แก่ การนาพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปดาเนินการให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด โดยรัฐควรเร่งดาเนินการเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ ว ที่สุ ด พร้ อมทั้ งเร่ งพั ฒ นาระบบหลั ก ประกั น ทางเศรษฐกิ จ ในรู ปแบบอื่ น ๆ ด้ ว ย และการผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ โดยการกระตุ้นและส่งเสริมให้ อปท. เข้ามารับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและคุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบ
๒. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และข้อมูลสถิติที่สาคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จากผลการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๘๓ สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ ๑๓.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๓๒.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จะเป็นปีที่สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ ๑๒.๗ ของประชากรสูงอายุทั้งหมด
เกือบ ๑ ใน ๕ ของประชากรสูงอายุ ปัญหาสุขภาพประชากรสูงอายุ จากข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการมองเห็น
ร้อยละ ๔๗.๔ ปัญหาด้านการได้ยิน ประมาณร้อยละ ๑๕ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในด้านศักยภาพในการควบคุม การเคลื่อนไหว
การพลัดตกหกล้ม การควบคุมระบบการขับถ่าย รวมทั้งข้อมูลการสารวจประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
สัดส่วนของผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่เป็นโสดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนวโน้มการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามลาพังเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุไทย
ประมาณ ๑ ใน ๓ ของทั้งหมดยังคงทางานเชิงเศรษฐกิจ แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ๓ อันดับแรก คือ บุตร การทางาน และเบี้ยยังชีพ
จากทางราชการ
๓. ความสาเร็จและความท้าทายในการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ จากการติดตามและประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) การดาเนินงานในภาพรวมของประเทศยังผ่านในระดับที่ค่อนข้างต่า
ประเทศไทยยังต้องเร่งดาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมสูงวัย อุปสรรค
ปัญหาต่อการดาเนินงาน คือ การขาดความต่อเนื่องของนโยบายและการทางานด้านผู้สูงอายุขึ้นกับผู้นาประเทศเป็นสาคัญ การขาด
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและขาดงบประมาณสนับสนุน ชมรมผู้สูงอายุยังขาดความเข้มแข็ง และ อปท .

๙ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ยังมีขอจํากัดดานกําลังคน ความรูดานผูสูงอายุ และระเบียบขอบังคับในการใชจายงบประมาณเพื่องานดานผูสูงอายุ เพื่อใหงาน
ดานผูสูงอายุกาวหนาตอไป
๔. สถานการณเดนรอบป
๔.๑ ผลของการประกาศใชและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ สงผลใหมี
หลักประกันทางเศรษฐกิจเมื่อยามสูงวัยในหลากหลายรูปแบบ
๔.๒ การพั ฒ นาและปรั บระบบบริ การสาธารณสุ ขในการดู แลระยะยาวสํ าหรั บ ผูสู ง อายุ ป พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การประเมินผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลระยะยาว การอบรม
ใหความรูแก อปท. และผูดูแล เปนตน
๔.๓ การขยายสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และเพิ่มหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ
รองรั บ สิ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให ผู สู ง อายุ ไ ด รั บ การคุ ม ครอง ส ง เสริ ม การให สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ
เพิ่มชองทาง การรับรู และสามารถเขาถึงสิทธิไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗ ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้
๑. หัวขอในการรณรงค “รวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานตทั่วไทยไรอุบัติเหตุ”
๒. ชวงเวลาการรณรงค ระหวางวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน
๓. เปาหมายการดําเนินการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลสงกรานต
ป ๒๕๕๖ โดยใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดวยตัวเอง
๔. มาตรการทั่วไป ไดแก มาตรการดานการบริหารจัดการ มาตรการดานถนนและการสั ญจรอยางปลอดภั ย
มาตรการดานยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย และมาตรการดานการตอบสนองหลังเกิด
อุบัติเหตุ
๕. มาตรการเนนหนัก ไดแก การควบคุมความเร็วและเมาสุราแลวขับขี่ยานพาหนะและใหความสําคัญเปนพิเศษกับ
รถจักรยานยนต รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผูโดยสารทายกระบะเพื่อเลนน้ําสงกรานตในลักษณะที่อาจกอใหเกิด
อันตราย การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ การควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การควบคุมการใชรถจักรยานยนตเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การจัดพื้นที่เลนน้ําสงกรานตที่มีความปลอดภัย
และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด และการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนทั้งคนไทยและชาวตางชาติที่ผานเขาออก
บริเวณจุดผานแดนถาวรในชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๗
๖. ชวงเวลาการดําเนินงาน แบงออกเปน ๓ ชวง ไดแก ชวงเตรียมความพรอม ระหวางวันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ชวงการรณรงค ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ และชวงควบคุม ระหวางวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช ว งเทศกาลป ใ หม ๒๕๕๗ ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปได ดังนี้
๑.๑ ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓,๑๗๔ ครั้ง (ชวงเทศกาลปใหม
๒๕๕๖ เกิด ๓,๑๖๔ ครั้ง) เพิ่มขึ้น ๑๐ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๐.๓๒ มีผูเสียชีวิต ๓๖๗ ราย (ชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ ผูเสียชีวิต
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

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

๓๖๖ ราย) เพิ่มขึ้น ๑ ราย คิดเปนรอยละ ๐.๒๗ มีผูไดรับบาดเจ็บ ๓,๓๔๔ คน (ชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ ผูไดรับบาดเจ็บ ๓,๓๒๙ คน)
เพิ่มขึ้น ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๕ และเกิดอุบัติเหตุใหญ ๓๑ ครั้ง (ชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ เกิด ๓๙ ครั้ง) ลดลง ๘ ครั้ง
คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๑
๑.๒ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ไดแก ดานบุคลากร หนวยงานที่เกี่ยวของ
มีบุคคลในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ดานงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบไดรับงบประมาณไมเพียงพอ ดานเครื่องมืออุปกรณ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายมีเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ มีสภาพชํารุดและไมพรอม
ในการใชงาน และดานการบริหารจัดการ ผูบริหารบางหนวยงานไมไดใหความสําคัญในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเทาที่ควรทําใหการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ
๑.๓ ขอเสนอแนะ ไดแก การบูรณาการบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการดําเนินงาน และ
กําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานใหมีความชัดเจน การนําขอมูลสถิติการดําเนินงานชวงเทศกาล ๓ ปยอนหลังมาวิเคราะห
สาเหตุ ปญหาอุปสรรค และแนวทางมาตรการดําเนินงานใหมีความชัดเจนเพื่อเปนขอมูลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ การจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และซอมแซมเครื่องมือ อุปกรณที่ชํารุดใหมีความพรอมในการใชงาน รวมทั้งการให
ความสําคัญกับผูบริหารทุกระดับ ทั้งระดับสวนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น สรางความเขาใจและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
และผลกระทบที่เกิดจากปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใหผูบริหารไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนและเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาในพื้นที่มากขึ้น
๒. ให ก ระทรวงคมนาคมรั บ ไปประสานงานกั บ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ การใช ส ายด ว น ๑๙๑
เปนศูนยกลางในการรับแจงอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ๒๕๕๗ และใหดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน

๑๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มีนาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง เหตุการณเพลิงไหมบอขยะ จังหวัดสมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอวา ตามที่ไดเกิดเหตุการณเพลิงไหมบอขยะขนาดใหญ พื้นที่ประมาณ
๑๕๐ ไร ในซอยสวัสดี ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเพลิงไดลุกไหมขยะที่มี
ขยะอุตสาหกรรมปนอยูจํานวนมากและขยายเปนวงกวาง เกิดควันสีดําและมีกลิ่นเหม็นฟุงกระจาย สงผลกระทบตอความเปนอยู
และสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่และในละแวกใกลเคียง จึงขอมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงาน
เจาภาพรับไปประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการแผนการปองกันและแกไขปญหา
ในภาพรวมเพื่อดําเนินการและชี้แจงใหประชาชนทราบตอไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีที่เกี่ยวของเรงลงพื้นที่เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการ
แกไขปญหาและใหความชวยเหลือแกประชาชนในพื้นที่โดยดวนดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาขยะ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการปองกันและแกไขปญหาขยะ เนื่องจากในภาพรวมทั้งประเทศ
มีบอขยะอยูรวมทั้งหมดหลายพันบอ ประกอบกับการบริหารจัดการปญหาขยะใหมีประสิทธิภาพจะตองดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาใหครบวงจรตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เริ่มตั้งแตการทิ้งขยะที่ควรจะมีการคัดแยกประเภทขยะอยางเครงครัดตั้งแตตน
การเก็บรวบรวมและขนยายขยะ การนําไปใชประโยชน การกําจัด และทําลายขยะ ซึ่งมีหนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ตลอดจนมีขอกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของมากกวา ๑๐ ฉบับ จึงขอมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยรับไปสั่งการใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาภาพบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
เพื่อตรวจสอบและกําหนดแนวทางและมาตรการในการดําเนินการบริหารจัดการขยะในจังหวัดในทุกขั้นตอนใหมีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัย โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ การดําเนินการในเรื่องใด
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งข า งต น ที่ ไ ม ขั ด แย ง กั บ ข อ กฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ อั น เนื่ อ งมาจากการยุ บ สภา
ผูแทนราษฎร ก็ใหเรงดําเนินการโดยเร็วตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปสถานการณภาพรวมของปญหาไฟปาและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปสถานการณภาพรวมของปญหาไฟปาและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ไดแก จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน นาน แพร พะเยา ตาก และอุตรดิตถ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑.๑ คุณภาพอากาศ ตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๔ วัน ทุกจังหวัด
มีคุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพ คาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน
(PM10) สูงเกินคามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๒ จุดความรอน (Hot Spots) ในชวงเวลาตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มีจํานวนจุ
ความรอน (Hot Spots) รวม ๔,๑๗๔ จุด จังหวัดที่พบจุดความรอน (Hot Spots) มากที่สุด คือ จังหวัดแมฮองสอน จํานวน
๑,๐๘๙ จุด รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑,๐๑๔ จุด สวนสถานการณการเกิดไฟปา มีจํานวนการเกิดไฟปา ๗๐๙ ครั้ง
รวมพื้นที่ ๖,๓๕๕ ไร
๒. ให ก ระทรวงมหาดไทยรั บ ไปสั่ ง การให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ที่ เ กี่ ย วข อ งบู ร ณาการหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อดําเนินการตามนโยบายและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ที่ไดใหไวเมื่อวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอสั่งการ
นายกรัฐมนตรีในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง และภัยจากไฟปาและหมอกควัน ป ๒๕๕๗) อยางเครงครัด เพื่อใหการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควันไดผลอยางจริงจังตอไป

๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย ของกรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ และหนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจายในการดําเนินงานภารกิจผลักดันน้ํา จํานวน ๗๗,๕๗๐,๓๔๔.๔๙ บาท ของ
กรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ และหนวยบัญชาการทหารพัฒนา โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดกอน เมื่อมีขอสรุป
เรียบรอยแลว ใหเสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน กบอ.) ตอไป ตามที่ กบอ. เสนอ
๒. อนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน ๓๕,๗๖๘,๓๘๓ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย ของกรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ จํานวน ๓๕,๕๐๔,๗๐๐ บาท และหนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๒๖๓,๖๘๓ บาท ในการดําเนินงานปฏิบัติภารกิจผลักดันน้ํา ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ และใหมีผลดําเนินการตอไปไดเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑๓ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

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

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ
ระหวางประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on
Mercury ซึ่งจัดโดยโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ระหวาง
วั น ที่ ๗-๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ณ เมื อ งมิ น ามาตะ จั ง หวั ด คุ ม าโมโต ประเทศญี่ ปุ น โดยมี น ายพิ ท ยา พุ ก กะมาน ที่ ป รึ ก ษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมฯ ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การประชุม Preparatory meeting for the Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury
ระหวางวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดมีการจัดเตรียมเอกสารขอมติ (resolutions) ประกอบดวย แนวทางการเตรียมความพรอม
ในดานตาง ๆ ในระหวางที่อนุสัญญามินามาตะวาดวยการจัดการสารปรอท ยังไมมีผลบังคับใช แนวทางการเตรียมการดานกลไก
ทางการเงิน แนวทางความรวมมือกับอนุสัญญาระหวางประเทศดานสารเคมีและองคการความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ และ
การชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลประเทศญี่ปุนในฐานะประเทศเจาภาพจัดการประชุมฯ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวจะมีการนําเสนอในการประชุม
Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury เพื่อใหมีการรับรองสําหรับใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการในระหวางที่อนุสัญญามินามาตะฯ ยังไมมีผลบังคับใชตอไป
๒. การประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury ระหวาง
วันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒.๑ ใหการรับรอง (adopting) เอกสารขอมติ (resolutions) กรรมสารสุดทาย (the final act of the conference)
ซึ่งเปนรายงานสรุปผลการประชุมตามวาระการประชุมฯ และอนุสัญญามินามาตะฯ
๒.๒ มีการลงนาม (signature) กรรมสารสุดทาย (the final act of the conference) และอนุสัญญามินามาตะฯ
โดยผูแทนประเทศตาง ๆ ทั้งนี้ มีผูแทนจาก ๒๑ ประเทศ ที่ลงนามเฉพาะกรรมสารสุดทาย (the final act of the conference)
และมีผูแทนจาก ๙๑ ประเทศ และสหภาพยุโรป ลงนามในอนุสัญญามินามาตะฯ
๒.๓ ประเทศไทยไดใหการรับรอง (adopting) เอกสารขอมติ (resolutions) กรรมสารสุดทาย (the final act
of the conference) และอนุสัญญามินามาตะฯ โดยยังไมลงนามในอนุสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ แมวาการลงนามในอนุสัญญามินามาตะฯ
จะเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในทางนโยบายของประเทศไทยในการเขาเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ซึ่งจะยังไมมี
ผลผูกพันทางกฎหมายใหตองปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ ก็ตาม แตเนื่องจากอนุสัญญาฉบับนี้มุงเนนใหมี
การจัดการสารปรอท ทั้งวัฏจักรชีวิต ตั้งแตการผลิต การนําเขา-สงออก การใช รวมทั้งการบําบัดและกําจัดสารปรอท อนุสัญญา
มินามาตะฯ จึงมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ และประชาชน ดังนั้น
กอนการพิจารณาการลงนามในอนุสัญญามินามาตะฯ จึงควรหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของอยางครบถวน และควรมี
การศึกษาความเปนไปไดในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อจัดเตรียมความพรอมในการรองรับอนุสัญญา
ดังกลาวตอไป โดยหนวยงาน UNEP ยังเปดใหการลงนามในอนุสัญญามินามาตะฯ ไดเปนระยะเวลาอีก ๑ ป หรือภายในวันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก
๓. ประเทศไทยไดแสดงความมุง มั่นดานการจัดการสารปรอทและสารเคมี รวมทั้งยินดีที่จะรวมมือกับประชาคมโลก
ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การรับรองรางแถลงการณของการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร กรุงเฮก (The Draft Haque
Nuclear Security Summit Communique)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางแถลงการณ The Draft Hague Nuclear Security Summit Communique ซึ่งเปนผลลัพธหลัก
ของการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร ครั้งที่ ๓ ป ๒๕๕๗ (2014 Nuclear Security Summit : NSS)
ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด โดยรางแถลงการณฯ เปนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศและแสดงถึงเจตนารมณทางการเมืองรวมกันของผูนําที่เขารวมการประชุม NSS ที่จะดําเนินความพยายาม
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางนิวเคลียรและลดภัยคุกคามจากการกอการรายดานนิวเคลียร
๒. อนุมัติใหปลัดกระทรวงการตางประเทศซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหเปนผูแทนพิเศษรวมรับรอง
รางแถลงการณดังกลาว
๓. หากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวง
การตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

๗.๕ สนับสนุนการถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมทั้ง
สงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศ
กําลังพัฒนา
๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศ
๗.๗ สงเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลาม
ระหวางประเทศ

๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า การตรวจราชการแบบบูรณาการตามคาสั่งสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของผู้ตรวจราชการสานั กนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย
ประเด็นสาคัญที่ผ่านความเห็นชอบของทุกกระทรวง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
วรรคสี่ คือ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ และประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) จานวน
๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และประเด็นนโยบายการดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุกกระทรวงได้ร่วมกันพิจารณากาหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ
แบบบูรณาการตามประเด็นดังกล่าว และได้จัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนา ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีนาแผนการตรวจราชการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งเมื่อมี
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาเสนอ ดังนี้
๑. หลั ก การและแนวทางการจั ด สรรเงิ น รางวั ล และสิ่ งจู งใจของส่ ว นราชการสั งกั ด รั ฐ สภา และการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖
โดยได้ปรับกรอบเงินรางวัลของผู้บริหารให้ลดลง และปรับกรอบเงินรางวัลของผู้ปฏิบัติให้มากกว่าเดิม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละคนและให้กับผู้ปฏิบัติที่มีความร่วมมือในการสร้า ง
ผลงานให้ส่วนราชการ รวมทั้งผู้ที่มีความทุ่มเทและมีผลงานให้ส่วนราชการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดสรรเงินรางวัลของฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะการกาหนดสัดส่วนน้าหนักของจ่ายเงินรางวัลสาหรับผู้บริหารให้ลดลงร้อยละ ๑๐ โดยผู้บริหารได้รับการจัดสรรเงินรางวัล
ร้อยละ ๓๐ (จากเดิมร้อยละ ๔๐) ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ ๗๐ นาไปสมทบให้ผู้ปฏิบัติโดยในส่วนของงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษ
ตามโครงการดังกล่าว ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เงินเหลือจ่ายที่ส่วนราชการต้นสังกัดรัฐสภาได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
มีเงินเหลือจ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ างชาระและมีงบประมาณเพียงพอสาหรับชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาการปรับราคาได้ (ค่า K)
๒. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.)
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณเหลือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการฯ โดย สผ.
กั น เงิ น ไว้ จ านวน ๑๖,๖๖๒,๙๐๐ บาท และ สว. กั น เงิ น ไว้ จ านวน ๙,๓๗๓,๐๒๐ บาท เพื่ อ เบิ ก เงิ น ตอบแทนพิ เ ศษ
โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งไปยังส่วนราชการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับ ทราบข้ อสั่งการนายกรัฐ มนตรีใ นการป้ องกั นและแก้ไ ขปั ญหาภัย แล้งและภั ยจากไฟป่า และหมอกควั น
ปี ๒๕๕๗ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยเสนอ ดังนี้
๑.๑ ข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗
๑.๑.๑ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้าและอุทกกัย (กบอ.) บูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อสรุปสถานการณ์น้าอีกครั้งหนึ่ง ทั้งน้าในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
๑.๑.๒ ให้ กบอ. บู รณาการร่ว มกั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และจั งหวั ด
โดยเฉพาะใน ๓๒ จังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คาดการณ์ไว้ใช้ข้อมูลของ GISTDA ที่ได้จัดโซนนิ่งในการปลูกพืชไว้แล้ว
ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยสารวจซ้าอีกครั้งว่าพื้นที่ดังกล่าวปลูกพืชอะไร เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาแผนที่
ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนป้องกันการเกิดภัยแล้ง และสามารถประเมินการใช้น้าในพื้นที่ได้ในอนาคต พร้อมทั้งให้กรมทรัพยากร
น้าบาดาลดาเนินการขุดเจาะบ่อบาดดาลในพื้นที่ที่ มีปัญหาได้ทัน ทีและให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ งปรับแผนในการแก้ไ ขปัญหา
ให้ตรงกัน
๑.๑.๓ ให้ กบอ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการบริหาร
จัดการน้าต้นทุนที่มีอยู่ และจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพ โดยกาหนดกติกาการจ่ายน้าให้เกิดความทั่วถึงยุติธรรม โดยให้ความสาคัญ
เรื่ อ งน้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก และเมื่ อ การจั ด สรรเป็ น ไปอย่ า งเพี ย งพอแล้ ว ก็ จ ะเป็ น การจั ด สรรน้ า
เพื่อการเกษตร โดยเมื่อได้แนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ กบอ. นาเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วย เพื่อให้คณะกรรมการฯ
รับทราบและสามารถแนะนาเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้
๑.๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจต่อเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกพืช
ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์น้าในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกรที่จะทาการปลูกข้าวนาปรังในรอบที่ ๒ อาจแนะนา
ในการปลูกพืชประเภทอื่นทดแทน เป็นต้น
๑.๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ดาเนินการสารวจติดตามและรายงานผลผลิตของ
พืชผลทางการเกษตรซึ่งมักจะมีการออกผลผลิตพร้อม ๆ กันจนเกิดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดว่าจะมีปริมาณเท่าไรและจะออก
ผลผลิตในช่วงเดือนไหน โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมทางานในการช่วยกระจายสินค้าเกษตรได้อย่างทั่วถึงต่อไป
๑.๑.๖ การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ใช้แนวทาง
ตาม Area Based โดยการประกาศให้เป็นรายพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้าน ไม่ประกาศรวมทั้งจังหวัด
๑.๑.๗ ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าเค็มที่ สร้างปัญหาให้ระบบประปาในช่วงเวลา
น้าทะเลหนุน โดยให้หารือกับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
๑.๑.๘ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการในส่วนของการแก้ไขปัญหา
ในเรื่องการจัดสรรน้า โดยมีหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก
เรื่องแหล่งน้าต้นทุน ให้สารวจข้อมูลแหล่งน้าต้นทุนที่มี แต่ไม่สามารถใช้ในการจัดสรรน้าไปในพื้นที่ที่มีควา มต้องการได้ และ
วางแผนการลาเลียงน้าจากแหล่งดังกล่าวไปให้ประชาชนในพื้นที่ให้ได้ ประเด็นที่สอง แหล่งน้าบาดาลที่มีในปัจจุบัน ให้วางแผน
ในการนามาช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และประเด็นสุดท้าย ถังน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ที่ได้รับเมื่อปี ๒๕๕๖ หากในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งมีการเปลี่ยนแปลง โดยสถานการณ์ภัยแล้งทุเลาลง ให้พิจารณาย้ายจุดที่ตั้งถังน้า
(Relocate) ไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งอื่นได้
๑.๒ ข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๗
๑.๒.๑ ให้นารูปแบบ (Model) การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เช่น การแบ่งพื้นที่ การแบ่ง
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะการดาเนินการเมื่อปี ๒๕๕๖ ที่ประสบผลสาเร็จมาแล้วไปปรับใช้กับภัยอื่น ๆ ด้วย
๑.๒.๒ ให้จังหวัดสอดแทรกแนวคิดในการนาเศษใบไม้ ใบหญ้า หรือเศษขยะ ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
อื่น ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่แทนแนวคิดในเรื่องการเผา ยกตัวอย่างเช่นเรื่องโครงการธนาคารใบไม้ที่แต่ละจังหวัดควรนาไปศึกษา
และสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดเป็นองค์ความรู้ของจังหวัด
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๒. การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นลาดับแรก
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดดาเนินการสารวจติดตามผลผลิตของพืชผลทางการเกษตร
ในพื้นที่ที่คาดว่าจะออกผลผลิตพร้อม ๆ กันจนอาจเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด และให้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในการช่วงยุบสภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้แนวทางการดาเนินการแต่งตั้งกรรมการในกรณีต่าง ๆ
มีความชัดเจน ครบถ้วน และสามารถดาเนินการได้โดยสอดคล้อ งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวทาง
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
มอบหมายให้สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก ารั บไปรวบรวมประเด็น ปัญหาและพิ จารณาแนวทางการด าเนินการเกี่ย วกั บ
การแต่งตั้งกรรมการในกรณีต่าง ๆ ทั้งหมดในช่วงยุบสภาผู้แทนราษฎร แล้วให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนในสัปดาห์ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง เร่งรัดการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในกรณีต่าง ๆ
ในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
กรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร) ให้แล้วเสร็จ และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนในการประชุมครั้งต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๙ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้
๑.๑ ยกเลิกโครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลังซึ่งสร้างผลตอบแทนให้แก่เกษตรกรในวงจากัด แต่สร้างผลกาไร
ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจานวนมาก หากรัฐต้องการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงพร้อมกับพึ่งพิงวิธีที่ไม่ฝืนกลไกตลาด
ในระยะยาว จะต้องนาการประกันความเสี่ยงด้านราคามาใช้ เป็นการประกันราคาขั้นต่าให้เกษตรกร ทั้งนี้ ราคาประกันขั้นต่า
ไม่ควรตั้งสูงจนเกินไป แต่ต้องสูงกว่าต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ มาตรการดังกล่าวมีข้อดี
คือ เกษตรกรทุกรายที่ปลูกมันสาปะหลังสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ลดความวิตกของเกษตรกรในเรื่องความผันผวนของราคา
ตลาด กลไกตลาดยังคงดาเนินต่อไปได้โดยไม่ถูกบิดเบือน รัฐไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างแปรรูป ค่าเก็บรักษา เป็นต้น
นอกจากเงินชดเชยที่ต้องจ่ายในกรณีที่ราคาตลาดอ้างอิงต่ากว่าราคาประกัน รัฐไม่มีภาระในการเก็บรักษาและการระบายผลผลิต
ซึ่งผิดกับการรับจานา เพราะรัฐไม่ต้องรับซื้อผลผลิตมาเก็บรักษา จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก รวมทั้งลดโอกาสการทุจริต
ในเกือบทุกขั้นตอนและทุกระดับ
๑.๒ สนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกรกู้ในตลาดอัตราดอกเบี้ยต่าในระหว่างชะลอการขุดหัวมันไม่ให้ออกสู่ตลาด
ในคราวเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
๑.๓ สนับสนุนให้มีการสร้าง Cluster มันสาปะหลังระหว่างโรงงานกับเกษตรกร เพื่อให้มีการวางแผนการผลิต
และการตลาดร่วมกัน
๑.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรและฐานข้อมูลการผลิตอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อให้นโยบายการส่งเสริมหรือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๑.๕ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และใช้ท่อนพันธุ์มันสาปะหลัง
ที่ดีและวิธีการเพาะปลูกที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งให้มากขึ้น รวมถึงการร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้คาแนะนาและกาหนด
แนวทางเพื่อช่วยแก้ไขการระบาดของเพลี้ยแป้ง เพราะเกษตรกรไทยยังขาดแคลนการพัฒนาศักยภาพการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพของมันสาปะหลัง
๑.๖ ส่งเสริมการใช้มันสาปะหลังในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สร้างมูลค่าเพิ่ม การผลิตเอทานอล เพื่อป้ องกัน
อุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์นับเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ การพัฒนาทางเลือกนี้จะช่วยให้เกิดความต้องการใช้มันสาปะหลัง
ทาให้ราคาหัวมันสาปะหลังมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีอุปสงค์รองรับ
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายมันสาปะหลังรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ กรณีเรื่องใดที่จะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก็ให้พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐ มนตรี มี มติ รั บทราบผลการประชุ มคณะกรรมการนโยบายทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาแห่งชาติ (คทป.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยการประชุม คทป. ครั้งที่ ๑-๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๖ โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีนายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้อง
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติ การป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ศปช.) คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดประชุม WIPO Intergovernmental Committee on
intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and folklore (WIPO IGC) คณะอนุกรรมการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้านภูมิ ปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ และวัฒนธรรมไทย และคณะทางานติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
๒. ให้กรมทรัพย์สิ นทางปัญญาดาเนิ นการจัดทาแผนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้อ งปรามการละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ) เป็นผู้อานวยการศูนย์ มีอานาจ
หน้าที่กาหนดแผนปฏิบัติการหรือมาตรการในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายที่คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติกาหนด
๓. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยการเพิ่มประสิทธิภาพบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และ
ประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ๆ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยให้กองทุนฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและอื่น ๆ
๔. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดพิธีประชาสัมพันธ์และทาลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคดีที่ถึงที่สุด
รวมทั้งจัดโครงการรณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
๖. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดตั้งคณะทางานเพื่อคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ยาและเวชภัณฑ์
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อพิจารณาและนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบในการเจรจา
ทาความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรปด้านทรัพย์สินทางปัญญา
๗. กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมให้รองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เพื่อต่อยอดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในส่วนนโยบายสร้างรายได้และ
นโยบายปรับโครงสร้างด้านการตลาด การค้า และการลงทุน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙)
๘. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินการตามแผนแก้ไขการจัดอันดับประเทศไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับ
ตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List) เป็นประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List)
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๙. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินงานการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement) เพื่ออานวยความสะดวกในการยื่นคาขอ และดาเนินกระบวนการ
อื่น ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ขั้นตอนที่น้อยลง และสะดวกมากขึ้น
๑๐. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โดยกาหนดให้การทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นร้องขอ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจยื่นคาร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอานาจให้มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
ท้ายร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับ
เงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการแก้ไขรายละเอียดในบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกของ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ อัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระดับ พ.๒ ชั้น ๑๙.๕ ถึง พ.๒ ชั้น ๒๒.๕
๑.๒ นักเรียนนายสิบที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ อัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ระดับ ป.๑ ชั้น ๒๑ ถึง ป.๑ ชั้น ๒๔
๒. ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทาความเห็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย เรื่อง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐ สภาร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐธรรมนู ญ เพื่ อ ขอให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉัย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ว่ า การจั ด การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่ว ไป เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็ น การเลื อ กตั้ งที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ นั้ น เพื่ อ ให้ รั ฐ บาลมี แ นวทางด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค านิ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่ งนาคาวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าว
มาพิ จ ารณารายละเอีย ด โดยให้ ป ระสานหารื อ กั บ รองนายกรัฐ มนตรี (นายพงศ์ เทพ เทพกาญจนา) รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วย
และให้จัดทาแนวทางการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ตามคาสั่ง
สานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานที่ปรึกษา นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และนายพีรพันธุ์ พาลุสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็น
การเลือกตั้งทั่วไป (กรณีครบวาระ) เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณีครบวาระ) เพิ่มเติมอีกจานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่า ยในการควบคุมและ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา)] ภายในกรอบวงเงิน ๓,๘๘๕,๐๐๖,๕๐๐ บาท
ซึ่งเหลือจ่ายอยู่จานวน ๕๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพิ่มเติม จานวน ๘๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จานวน ๔๖๗,๕๐๙,๘๐๐ บาท และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดาเนินการ ๑๓ หน่วยงาน จานวน
๔๒๑,๔๙๐,๒๐๐ บาท โดยให้ทาความตกลงในรายเอียดกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และให้มีผลดาเนินการต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจา (นักบริหารระดับสูง)
(สานักนายกรัฐมนตรี) (พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต่งตั้งพลโท ภราดร พัฒนถาบุตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งเลขาธิการ
สภาความมั่ นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง ) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจา (นักบริหารระดับสูง) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นต้นไป โดยให้กาหนดชื่ อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง โดยยังคงตาแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้มีผล
ดาเนินการต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี) (นายถวิล เปลี่ยนศรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่อนุมัติรับโอนและแต่งตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยข้ า ราชการประจ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
สานัก นายกรัฐมนตรี ทั้ งนี้ เพื่อให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี ได้กลั บสู่ตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่ นคงแห่งชาติ ตั้งแต่วัน ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามคดีหมายเลขดา ที่ อ. ๙๙๒/๒๕๕๖
คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้มีผลดาเนินการต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๕๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
จำนวนเรื่อง

๒๒

๒๕
๒๐

๑๖

๑๕

๑๓

๑๐
๕
๐

เดือน
๑๑ มี.ค. ๕๗

๑๘ มี.ค. ๕๗

๒๕ มี.ค. ๕๗

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗
จำนวนเรื่อง

๖๐

๕๐
๔๐

๕๑
๓๘
๓๑

๓๐
๒๐
๑๐
๐

เดือน
ม.ค. ๕๗

ก.พ. ๕๗

มี.ค. ๕๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวัน ที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๕๑ เรื่อง แบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณา ๑๖
เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๓๐ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และ วาระอื่น ๆ ๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระอื่น ๆ ๑ เรื่อง (๑.๙๖ %)
อ, 1

วาระเพื่อพิจารณา ๑๖ เรื่อง (๓๑.๓๗ %)
16

ท, 30
วาระเพื่อทราบ ๓๐ เรื่อง (๕๘.๘๓
%)

ป, 4
วาระประธานแจ้
ง ๔ เรื่อง (๗.๘๔ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๕๑ เรื่อง

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ
๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๔๖ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่อเงป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๑๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๐ เรื่อง วาระจร ๑๖ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๓๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๒๒ เรื่อง วาระจร ๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐

วาระจร

๑๖
๘
๐

ประเภทวาระ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๒๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

วาระปกติ

๒๒

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๑๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๕๑ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
พม.
กษ.
ทส.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
ศธ.
อก.
ปปช.
ลต.
สผ.
สสป.
กช.
สบอช.…

๐

๑๘

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๓

๖

๒
๔

๒
๓
๒

จานวนเรื่อง
๕

๑๐

๑๕

๒๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๕๐ เรื่อง
๙๘.๐๔ %
เรื่องกฎหมาย
๑ เรื่อง
๑.๙๖ %

รวมทั้งสิ้น ๕๑ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี: จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริ หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จานวน
๓๖ เรื่อง และเรื่องที่ ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
จานวน ๑๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๓๖ เรื่อง
นโยบายรั
๗๐.๕๙ ฐ%บาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
การบริ
หารราชการ
กับนโยบายรั
ฐบาล
ทั
ว
่
ไป
๑๕ เรื่อง
๔๒๕
เรื่อง%
๒๙.๔๑
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น ๕๑ เรื่อง

๒๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๑๕
๑๒
๙
๖
๓
๐
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๑๓

๒
(๑)

๔
(๒)

๖

(๓)

๕

๔

(๔)

(๕)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระห
ว่างประเทศ

(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

๒

๐
(๖)

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจาแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก การพัฒนา
จานวนเรื่อง

๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

๑๔

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๗
๕

๕

๔
๑

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้าน

รวมทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรี มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ที่ดาเนิ นการใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ จานวน ๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
กทม. และปริมณฑล
๒ เรื่อง
๑๐๐ %

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

๕๕

๔๐
๒๐

๑๕

๒๓ ๒๐
๗ ๕

๐

๑๕

๒๒
๑๐ ๑๒ ๑๐

๑

๙

๒

๑๐ ๗

๑๕
๕ ๖

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

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

๒๘ สานักบริหารงานสารสนเทศ

หน่วยงาน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่มีเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไม่มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
นั้น
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น กระบวนการ และยังต้องดาเนินการไปตามขั้นตอน ต่างๆ
จนกว่า จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จาแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดาเนินการ
รวม

๔
๔

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็น พระราชกาหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
และกฎ ก.พ. ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที๑่ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีจานวน ๒๒ ฉบับ
จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กาหนด

หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวม

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

๑
๑

กฎ
กระทรวง
๒
๒
๑

๕

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ ก.พ.

๓
๑
๓
๕
๔
๑๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ตารางอักษรย่อ
กระทรวง
อักษรย่อ
นร.
กห.
กค.
กต.
พม.
กษ.
ทส.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
ศธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๐ สานักบริหารงานสารสนเทศ

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปปช.
ลต.
สสป.
กช.
สบอช. (กบอ.)
สผ.

ชื่อเต็ม
สานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
สานักงานประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้าและอุทกภัย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ มีนาคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
ที่ปรึกษา
นางสมสมร
นางสาวอ้อนฟ้า

มังคลพันธุ์
เวชชาชีวะ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

ภุมมะกสิกร
บุญอุ่น
บุญมาแย้ม
อุตราศรี
งามดี
ไพลมาสย์
ธีรวิทยวงษ์
สรณาคมน์
รอดนิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานบันทึกข้อมูล

คณะทํางาน
นางสาวดลพร
นางสาวบุษบา
นางรัชนี
นางสาวนฤมล
นางสุนทรี
นางสาวอุษารมย์
นายธิติพล
นางสาวศิริพร
นางสาวธัญญา

