-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน

เลขที่ ส.ยืนยัน

๑๐๑๑๑/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ผลการประชุม ของคณะกรรมการบริห ารจัด การน้ํา และอุท กภัย (กบอ.) ๙๖๖๗/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย ๙๕๖๐/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

หน้า

๑
๑
๓

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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
รายงานผลการดําเนินการ "โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน" (Mobile Unit) ๑๐๑๙๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๕๕๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ๑๐๓๗๘/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

๔
๔
๕

-๒๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ ง รั ด ดํ า เนิ 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
สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ประจํา เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ และแนวโน้ ม ปี ๒๕๕๖

๙๕๒๘/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๘

๑๐๓๔๙/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๐๙๘/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๙๔๖๖/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๙
๑๐
๑๐

๑๑๑๐๐/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๑๑๐/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๑๐
๑๐

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
การจั ด ทํา งบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance หนี้เงินกู้สกุลเงินเยน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้

-๓๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๙๕๒๐/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๑๑

๑๐๔๙๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๑๑

๑๐๙๖๘/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๙๔๔/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๓๒๖/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๑๒
๑๓
๑๓

โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๓,๑๘๓ คัน ๙๗๙๓/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
เพื่อนํามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ํามันดีเซล ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
ขออนุมัติกู้เ งิน ภายในประเทศสําหรับ การจัด หารถจัก รดีเ ซลไฟฟ้าน้ําหนัก ๑๐๕๗๑/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
กดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขออนุมัติกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ๑๐๕๒๖/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๗,๘๒๔ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง ๑๑๒๙๓/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
(Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ชลบุร-ี พัทยา งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๑๔

การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุม
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
หรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบราง
เพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ

๑๕
๑๖
๑๖

๓.๕ นโยบายพลังงาน
รายงานสรุปการดําเนินงานของ กฟผ. เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ๑๐๓๕๒/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
กรณีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคง ๑๐๔๘๖/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
ระบบไฟฟ้า

๑๖
๑๗

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
การขยายระยะเวลาดําเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ๙๕๐๑/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ๑๐๙๕๔/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
ในรูปแบบที่เลวร้าย (จํานวน ๕ ราย)

๑๘
๑๙

-๔๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพา
วิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทาง
พิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษ
บูรพาวิถี เป็นทางต้องเสีย ค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่าน
ทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม

๙๔๗๒/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๒๐

๙๔๒๒/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๒๐

๙๗๑๘/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๒๒

๙๕๑๒/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๒๓

๙๖๙๘/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๒๔

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ....

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
รายงานผลการตรวจติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้

-๕๖.๒ 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 บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนา ๙๔๒๙/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓
๑๐๕๖๔/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
ผลการประชุม Myanmar Development Cooperation Forum ครั้งที่ ๑
ขอความเห็นชอบชื่อสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ- ๑๑๒๙๘/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
ห้วยทราย)

๒๖
๒๗
๒๗

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน
๑๐๒๐๐/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๒๘

๑๐๒๘๔/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๓๐๖/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๒๙
๓๐

๑๑๐๔๕/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๓๐

การสมัครเข้ารับเลือกตั้งตําแหน่งเลขาธิการขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชีย ๙๔๑๓/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
และแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity : APT)
การแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัท ๙๕๑๕/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
ประกันต่อแห่งเอเชีย
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๙๕๑๕/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจําปี ๒๕๕๖ ๑๐๑๙๐/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๐๓๕๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

๓๑

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)
ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๗
โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and
Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป
การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Joint
Declaration) และร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓

-๖ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๑๙ และการประชุม
คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๒๐
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ในการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013
รายงานผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน ITU
TELECOM WORLD 2012
การเสนอชื่อผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่
ของ UNIDO
ผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๕ และการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรี
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ
การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยสํานักงานภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิก
ขององค์การดังกล่าว
ขอให้รัฐ บาลไทยเป็น เจ้า ภาพในการจั ดการประชุม ของทบวงการพลั งงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

๑๐๖๗๘/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๓๔

๑๐๘๑๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๓๔

๑๑๔๙๑/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๓๕

๑๐๑๘๕/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๓๖

๑๑๑๗๕/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๓๖

๑๑๔๖๙/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๑๘๕/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๓๗
๓๗

๑๑๒๘๖/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๓๗

๙๔๑๗/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๓๘

๙๔๙๐/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๔๙

๑๐๒๕๕/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๓๙

๑๐๖๐๖/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๔๐

๑๐๕๓๒/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๔๑

๑๐๔๗๖/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๔๒

๑๐๓๘๒/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๔๒

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญของโลก
ผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรป
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
การประชุมเจรจาความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกับราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์
แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขออนุ มั ติ ล งนามและดํ า เนิ น การให้ ส นธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ กั น
ทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี มีผลใช้บังคับ
ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการหารือระหว่าง
นายกรั ฐ มนตรี กั บ นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
และความมั่นคงติมอร์-เลสเต

-๗การจั ด ทํ า ร่ า งเอกสารถ้ อ ยแถลงร่ ว มระหว่ า งมองโกเลี ย กั บ ประเทศไทย
ในโอกาสการเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ผลการเยือนมองโกเลียในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
การจัดทําบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและฟิลิปปินส์
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู

๑๐๕๒๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๔๓

๑๐๙๘๕/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๔๓

๑๑๔๙๕/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๑๗๙/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๔๔
๔๕

๙๕๓๑/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๔๗

๙๗๐๐/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
๙๖๙๕/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๔๘
๔๘

๙๕๙๕/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]
๙๖๓๗/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

๔๘
๔๙

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศ
มุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
รายงานการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและการเดินทางไปตรวจราชการ
จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่ า งกฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการสั่ ง ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ออกจากราชการ
กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ
บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง
และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล พ.ศ. ....
การจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)

-๘ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และร่างกฎกระทรวงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ฉบับ
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด
สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
การขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ปฏิบัติงานจัดทํา
สัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองการรักษาพยาบาลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)
การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

๘.๒
๘.๓

๑๐๒๐๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๔๙

๑๐๓๕๗/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๕๐

๑๐๕๖๖/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๕๑

๑๐๘๕๐/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๗๖๙/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]

๕๑
๕๒

๑๐๘๒๖/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๖๗๓/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
ว(ล) ๑๐๔๖๗/๕๖ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๙๕๒/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๔๙๓/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๑๔๙๒/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๙๙๒/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๕๓
๕๔
๕๕
๕๕
๕๕
๕๖
๕๖

๑๑๒๐๐/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๕๗

๑๑๓๑๙/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๕๗

๑๑๓๕๐/๕๖ [๓๐/๐๔/๒๕๕๖]

๕๗

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

๕๙
๖๐
๖๐
๖๑
๖๒
๖๒

-๙๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

๖๓
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๖
๖๗

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
ตามพระราชดํารัสเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเลือกใช้แผนที่ให้เหมาะสม
โดยหากดําเนินการในเรื่องใดในพื้นที่ใดต้องใช้ข้อมูลที่แสดงให้เห็
เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของพื้นที่ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ความสูงต่ํา
ความลาดเอียง เป็นต้น ก็ให้ใช้แผนทีที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ แต่ในกรณีพื้นที่ใดต้องการใช้ข้อมูลทั่วไปในภาพรวมเท่านั้น ก็ให้พิจารณา
ใช้แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงแผนที่ทีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แล้วส่งให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์
องค์การมหาชน)
ารมหาชน เพื่อบูรณาการข้อมูล
แผนที่ในภาพรวมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบน้ําและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. การนําเทคโนโลยีระบบโทรมาตร (telemetering) และกล้องวงจรปิด (Closed
Closed-Circuit Television : CCTV)
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเทคโนโลยีระบบโทรมาตร (telemetering)
และกล้องวงจรปิด (Closed-Circuit
Circuit Television : CCTV) มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
อัตราการไหลของน้ํา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (real-time data) และสามารถนําไปพยากรณ์ข้อมูล
และคาดการณ์สถานการณ์น้ําล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ
ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑.๑ รับทราบคู่มือปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ โครงการปลู
การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑.๒ เห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอื
คณะกรรมการอื่นใดที่มีอํานาจหน้าที่
ในลักษณะเดียวกันหรือดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามแผนปฏิบัติโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา
และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ระยะที่ ๒ และยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นดังกล่าวเพื่อให้การดําเนินงานมีเอกภาพตามหลัก Single Command
๑.๓ เห็นชอบให้จัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติให้กับคณะกรรมการทั้ง ๔ คณะ ตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
และระบบนิเวศ (๒๕ ลุ่มน้ํา) ได้แก่
๑.๓.๑ คณะกรรมการนโยบายการบริ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสา
ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (กนป.) มีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ
นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานกรรมการ
๑.๓.๒ คณะกรรมการอํานวยการบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสา
ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (กอป.) มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิ
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ทรงไพศาล
เป็นประธานกรรมการ
๑.๓.๓ คณะกรรมการบริหารและดําเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสา
ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
งในโอก
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระดับกระทรวง จํานวน ๒ คณะ (กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๑.๓.๔ คณะกรรมการปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระดับกรม จํานวน ๓ คณะ (กรมอุ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง) และระดับจังหวัด จํานวน ๗๗ คณะ
๒. เห็นชอบแผนแม่บทการฟื
ท
้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ (๒๕ ลุ่มน้ํา) (ภายใต้
ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู
และสร้างอนาคตประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) และอนุมัติกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
สําหรับดําเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว ในระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ประกอบด้วย การดําเนินการใน Module AO
ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (๘ ลุ่มน้ําหลัก) วงเงิน ๕,๗๙๐.๑๘๕๓ ล้านบาท และใน Module BO (๑๗ ลุ่มน้ํา) วงเงิน ๔,๒๐๙.๘๑๔๗ ล้านบาท
๓. อนุมัติแผนปฏิบัติโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๖) และอนุมัติวงเงินสําหรับการดําเนินโครงการ จํานวน ๒,๐๘๕.๓๓๖๑ ล้านบาท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตกลงในรายละเอียดกับกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณก่อนดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการตรวจสอบกล้าไม้แต่ละประเภทที
ะประเภทที่คงเหลืออยู่จริง รวมทั้งค่าพิกัดของตําแหน่งพื้นที่ปลูกป่า เพื่อใช้ประกอบในการเสนอ
ขอรับจัดสรรเงินกู้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานําเอาระบบ Radio Frequency
Identification (RFID) มาใช้ในการตรวจ ติดตาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกและการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่นํามาปลูกในโครงการฯ
รวมทั้งควรพิจารณานําพันธุ์ไม้เศรษฐกิจหรือพันธุ์ไม้เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในงานพิธีสําคัญมาร่วมปลูกด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานะความก้
นะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
๑.๑ การจัดสรร//การเบิกจ่าย/ลงนามในสั
ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเอง สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน
๑๑๙,๕๘๔.๓๓๑๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๖,๐๘๖.๐๔๖๘
๐๔๖๘ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๑๑,๖๐๗.๙๔๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓
จากยอดจัดสรรสุทธิ
นราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จํานวน ๔๓ หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงกว่า
๑.๒ ผลการเบิกจ่าย ส่วนราชการและรั
ร้อยละ ๘๐ จํานวน ๒๐ หน่วยงาน และเบิกจ่ายต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๑๒ หน่วยงาน
๑.๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลางฯ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ สํานักงบประมาณ
จัดสรรสุทธิ ๑๑๙,๕๘๔.๓๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๔๑๕.๖๖๘๔ ล้านบาท
๑.๔ ส่วนราชการฯ แจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลางฯ จํานวน ๖ หน่วยงาน
วงเงินรวม ๓๓๒.๕๙๒๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/งานดํ
ง
าเนินการเอง/หมดความจํ
หมดความจําเป็น และได้รับอนุมัติ
ให้กนเงิ
นั เงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว
๒. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณดําเนินการตามขั้นตอนเงินประจํางวดที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐแจ้งส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย
หา
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายวงเงินรวม ๓๓๒.๕๙๒๔ ล้านบาท เพื่อกําหนดไว้ในงบกลาง รายการเดิม สําหรับ
รองรับโครงการ/รายการอื
รายการอื่น ๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐยังมีความจําเป็นในการเสนอขอรับจัดสรร
ตามขั้นตอนต่อไป
๓. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการขอรั
ระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัย
ตามข้อเสนอของจังหวัด (โครงการขุ
โครงการขุดลอกบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร)
ร ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย และให้สํานักงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๙๗.๙๙๗๐ ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการ "โครงการธงฟ้
"
าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน" (Mobile Unit)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการ “โครงการธงฟ้
โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน”
ประชาชน (Mobile Unite) ระหว่าง
วันที่ ๑๑ มกราคม-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในเสนอ สรุปได้ว่า ได้มีการจําหน่ายสินค้าจําเป็น
ต่อการครองชีพในราคาต่ํากว่าท้องตลาดร้อยละ ๒๐-๔๐ ในแหล่งชุมชนผู้มีรายได้น้อยและลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น
๖๒๗ จุด แยกเป็นพืนที
น้ ที่กรุงเทพมหานคร ๕๐๙ จุด ปริมณฑล (จัจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม)
และนครปฐม
๙๕ จุด และจังหวัดใกล้เคียง (จัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ยา ๒๓ จุด สินค้าที่จําหน่าย ได้แก่ น้ํามันพืช จําหน่ายราคาขวดละ ๓๓ บาท
(ราคาตลาดขวดละ ๔๒ บาท) น้ําตาลทราย จําหน่ายราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท (ราคาตลาดกิ
ราคาตลาดกิโลกรัมละ ๒๓.๕๐ บาท) ข้าวสารขาว
จําหน่ายราคาถุง (๕ กิโลกรัม) ละ ๗๐ บาท (ราคาตลาดถุงละ ๑๒๐ บาท) ข้าวสารหอมมะลิ จําหน่ายราคากิโลกรัมละ ๓๘-๓๙ บาท
(ราคาตลาดกิโลกรัมละ ๔๔ บาท) ไข่ไก่ จําหน่ายต่ํากว่าราคาตลาดประมาณแผงละ ๑๕-๒๐ บาท เนื้อสุกรชําแหละ จําหน่ายต่ํากว่า
ราคาตลาดประมาณกิโลกรัมละ ๑๕-๒๕
๒๕ บาท เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จําหน่ายต่ํากว่าราคาตลาดร้อยละ ๑๐-๕๐ และสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ํายาล้างจาน ฯลฯ จําหน่ายต่ํากว่าราคาตลาดร้อยละ ๒๐-๔๐ โดยมี
ผู้ให้ความสนใจซื้อสินค้าประมาณ ๙๘,๔๗๔
๙๘
คน มูลค่าการจําหน่ายประมาณ ๓๔.๗๑ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพ
ประชาชนได้ประมาณ ๑๔.๖๗ ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ร้องขอให้นําสินค้าไปจําหน่ายยังจุดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในสถานที่จําหน่ายเดิมและสถานที่ใหม่ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้
าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้า รวมทั้งสินค้าที่ได้นําไปจําหน่าย
มีราคาต่ํากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ ๒๐-๔๐ ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้ร้านถูกใจ"
ใจ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จํานวน ๑๙๔.๗๑ ล้านบาท
(งบอุดหนุน ๑๐๐.๗๒ ล้านบาท และงบดําเนินงาน ๙๓.๙๙ ล้านบาท) เพื่อเป็นงบดําเนินงานในการบริหารจัดการโครงการโชห่วยช่วยชาติ
“ร้านถูกใจ” ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ศูนย์สั่งซื้อสินค้า (Call Center) ในระยะ ๓ เดือนแรก เพื่อจัดระบบการสั่งซื้อสินค้าของร้านถูกใจก่อนส่งมอบ
ให้ภาคเอกชนที่ดําเนินการศูนย์กระจายสินค้าดําเนินการต่อไป
๑.๒ การจัดหาสินค้าที่จําเป็นในราคาต่ํากว่าราคาตลาดให้แก่ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อจําหน่ายให้ร้านถูกใจ
๑.๓ การเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
OTOP) ให้มีจําหน่ายในร้านถูกใจ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย
๑.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศการบริ
นาระบบสารสนเทศการบริหารร้านถูกใจและระบบบัญชี และบุคลากรในการติดตามดูแลศูนย์กระจาย
สินค้าและร้านถูกใจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๑.๕ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ร้านถูกใจ
๑.๖ การบริหารจัดการโครงการ “ร้านถูกใจ” ให้มีสินค้าจําหน่ายอย่างต่อเนื่องและสามารถดําเนินธุรกิจต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้ร้านถูกใจ”
ใจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของร้านถูกใจให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดหา
การกระจายและการสั่งซื้อสินค้า
๓. ให้ก ระทรวงพาณิช ย์รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงสาธารณสุ
ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับ
การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน ปรับปรุงและสร้างระบบในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ทําให้จํานวนร้านถูกใจลดลง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งผ่านให้เอกชนดําเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน การพิจารณาช่องทางและระบบการกระจายสินค้าที่จะส่งผ่านให้ภาคเอกชนดําเนินการให้
การใ มีความครอบคลุมมากขึ้น
โดยให้ความสําคัญกับความสามารถในการกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งของร้านค้า
และจูงใจให้ร้านค้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ ได้มากขึ้น การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกร้านค้ารายเดิมและรายใหม่
ต่อแผนการบริ
อแผนการบริหารจัดการในการดําเนินโครงการฯ ระยะยาว รวมทั้งให้ความสําคัญกับการติดตามปัญหาและให้คําแนะนําในการบริหาร
จัดการร้านค้าสมาชิกเพื่อให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เป็นต้น ไปประกอบการดําเนินการต่อไป
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการดําเนินโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดํ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการด้วย (กําหนด
ระยะเวลา ๖ เดือน)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพาสามิต (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญคือ
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕
๐
โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี
๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในอัตราภาษี
๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ดําเนินการต่อไปได้

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิ
กรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๗

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกุมภาพันธ์ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖
คณะรั
ณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๑.๑ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ ๖.๗ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ณ ราคาคงที่) และการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว
ร้อยละ ๓.๓ และ ๒.๙ ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ ๑๗.๑ และ ๓๒.๒ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณ
การจําหน่ายรถยนต์นั่งยังขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ ๙๒.๑ แม้จะชะลอตัวลงจากร้อยละ ๑๐๘.๖๖ ในเดือนก่อนหน้า ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๗๔.๓๓ เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ ๗๒.๑
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
๑.๒ การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ ๙.๕ ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ ๒๒.๒ ในเดือนก่อนหน้า ตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรชะลอตัวลงตามการหดตัว
ของการนําเข้าสินค้าทุนร้อยละ ๘.๙ ในขณะที่ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์
ยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๐ ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ ๓๖.๕ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ส่วนการลงทุนในสิ่งก่อสร้างยังขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์
ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ ๑๔.๕
๑๔ เช่นเดียวกับพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างที่ขยายตัวร้อยละ ๒๓.๓
๒๓
๑.๓ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า ๑๗,๗๖๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๕๒๙,๕๓๐
๕๓๐ ล้านบาท) หดตัวลงร้อยละ ๔.๖
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๑๕.๖ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เมื่อหักทองคําที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ ๐.๖
สินค้าส่งออกที่หดตัวลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา สินค้าประมง สินค้าเกษตรแปรรูป และทองคํา ในขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ชะลอตัวลง โดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ตลาดส่งออกที่ขยายตัว ได้แก่ จีน และออสเตรเลีย
ตลาดส่งออกที่หดตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น
๑.๔ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ ๑.๒ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๑๐.๒
ในเดือนก่อนหน้าตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น อัตราการใช้กําลังการผลิตที่ลดลงจากร้อยละ ๖๗.๐๐ ในเดือนก่อน เป็นร้อยละ ๖๒.๙
อุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ
อากาศ และสิ่งทอ ส่วนอุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัว ได้แก่ อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม การแปรรูปสัตว์น้ํา เครื่องนุ่งห่ม โทรทัศน์/วิทยุ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
๑.๕ การผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ ๐.๒ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๐.๗
ในเดือนก่อนหน้า เป็นการหดตั
ดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๙ เดือน เนื่องจากผลผลิตข้าวที่มีการเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้า ในขณะที่ราคา
สินค้าเกษตรยังลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๔.๒ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ ๔.๔ โดยราคาสินค้าเกษตรสําคัญที่ลดลง
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และไก่เนื้อ ส่วนราคาสินค้าเกษตรสํ
าเกษตรสําคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาข้าวเปลือก มันสําปะหลัง และสุกร
๑.๖ ภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีจํานวน ๒.๓ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๖
เร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๑๒.๕ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดยนักท่องเที่ยวต่ต่างชาติที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ นักท่องเที่ยว
จากจีน รองลงมา คือ มาเลเซีย รัสเซีย และญี่ปุ่น
๑.๗ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัว การว่างงานอยู่ในระดับต่ํา และดุลบัญชีเดินสะพัด
ปรับตัวจากการขาดดุลในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เป็นการเกินดุล

๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๘ สถานการณ์
ารณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขณะที่การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๖
อยู่ที่ร้อยละ ๔๔.๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
๑.๙ สถานการณ์
ารณ์ด้านการเงิน สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ตึงตัวขึ้น จากการขยายตัวของสินเชื่อที่ยังคง
อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เงินฝากมีการชะลอตัวลง อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัว เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามทิศทางการไหลเข้าสุทธิของเงินทุนจากต่างประเทศอย่
งประเทศ างต่อเนื่อง
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕๕-๕.๕ โดยอุปสงค์ภายในประเทศ
ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการส่งออกเริ่มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้
ทศได้มากขึ้น และคาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๕ และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ จํานวน ๒,๕๒๕,๐๐๐ ล้านบาท
โดยเป็นนโยบายขาดดุล จํานวน ๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐
ล้านบาท รายได้สุทธิจํานวน ๒,๒๗๕,๐๐๐ ล้านบาท และรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
๑.๒ รับทราบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุนที่สอดคล้องกับแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
จํานวน ๓๓๑,๒๒๙.๙ ล้านบาท จําแนกเป็นรายการตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น จํานวน ๓๒๔,๓๘๖.๗ ล้านบาท
และเป็นรายการนอกแผนความต้องการลงทุนเบื้องต้น จํานวน ๖,๘๔๓.๒ ล้านบาท
๑.๓ เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในขั้นตอนและกิจกรรมลําดับที่ ๑๒-๑๕ คือ การนําเสนอรายละเอี
เ
ยดงบประมาณ
และการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ สําหรับขั้นตอนและกิจกรรมในลําดับถัดไปยังคงเป็นไปตามกําหนดระยะเวลาในปฏิทิน
งบประมาณเดิม
๑.๔ เห็นชอบขั้นตอนและแนวทางการดําเนิน งานการปรั บปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สํานักงบประมาณ
งบประมาณ โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตามขั้นตอนและกิจกรรมตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ปรับปรุงตามข้อ ๑.๓
๒. ให้ สํ า นั ก งบประมาณรั บ ไปพิ จ ารณาทบทวนด้ ว ยว่ า การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นต้องยึดหลักความสําคัญของภารกิจ อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน โดยไม่เกิดความเหลื่อมล้ําและซ้ําซ้อน และให้คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับแหล่งเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะเงินกู้
ตามร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ.
พ .... ด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ของกระทรวง ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
๒. ให้สํานักงบประมาณนําข้อเสนอตามข้อ ๑. ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทําเป็นร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ และเอกสารประกอบงบประมาณ โดยให้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังกล่าว ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และแจ้งผล
การพิจารณาให้สํานักงบประมาณทราบโดยตรงก่อนนําไปจัดพิมพ์เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารประกอบงบประมาณ และนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
และนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance หนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการกู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๕,๖๔๐.๔๔ ล้านบาท
เพื่อใช้ในการ Refinance หนี้เงินกู้สกุลเงินเยน [หนี
หนี้เงินกู้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)] จํานวน ๔ สัญญา
ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง
จะเป็นผู้ดําเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และชําระหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนแทน กฟภ.
กฟภ และจัดทําสัญญาชําระเงินคืนระหว่าง
กระทรวงการคลังกับ กฟภ. โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง
ที่จะได้ตกลงกับ กฟภ. ต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํานวน ๒,๔๓๖.๔๔๒ ล้านบาท และ ๑,๕๒๔.๘๓๕ ล้านบาท ตามลําดับ ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง
และให้ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวกู้เงินเพื่อเป็นเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
พ ศ. ๒๕๕๗ ตามกรอบวงเงินที่เสนอ
โดยรัฐรับภาระหนี้และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ําประกันการกู้เงิน พิจารณาวิธีการกู้เงิน รายละเอียดและเงื่อนไข
ในการกู้เงินต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของ รฟท.
รฟท จากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.
พ ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ําประกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ยกเว้นในส่วนของการคิดค่าธรรมเนียมการค้ําประกัน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การประเมินความเสี่ยงและการจัดอันดับความน่าเชือถื
อ่ ถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ในชั้นนี้ จึงเห็นควรสงวนสิทธิ์
ในการคิดค่าธรรมเนียมการค้ําประกันไว้ก่อน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

๑๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒. ให้ รฟท. รับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรเร่งรัดดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน พ.ศ.
พ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ เน้นการเพิ่มรายได้
เชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายลง เพื่อบรรเทาภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาว ไปดําเนินการด้วย

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแต่งตั้งให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น “หน่วยงานแต่งตั้ง
(Designating Body)” ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของอาเซียน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีเห็
เ่ ห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนถึงความคืบหน้าในการดําเนินการของประเทศไทยตามพันธกรณี
ตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๕ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิ
ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้นคือ กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กลุมอุ
ม่ อุตสาหกรรมแก้ว เซรามิก ซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
และเครื่อ งหนัง สํา หรับ การดํา เนิน งานเพื่อ ช่ว ยเหลือ และเพิ่ม ศัก ยภาพผู้ป ระกอบธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ จํานวน ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพการผลิต และพัฒนานวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้
และยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
และแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ รวม ๑๔๙ โครงการ (๒) มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพ
การผลิต โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (๓) มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับ
กิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ และ ๓ และ (๔) มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๒. เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ํา
และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เฉพาะมาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถดําเนินการได้เอง ได้แก่ มาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ประกอบด้วย โครงการคลิ
โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
โครงการอัดฉีดเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ SMEs มาตรการด้านการส่งเสริมการลงทุน และการยกเว้นค่าบริการในการต่อใบอนุญาต
และค่าบริการออกหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
๓. สํา หรับ มาตรการที่ก ระทรวงอุต สาหกรรมจะต้อ งนํา เสนอคณะรัฐ มนตรีเ พื่อ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ
ก่อนดําเนินการนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ได้แก่ มาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีที่ได้รับผลกระทบมากจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ประกอบด้วย โครงการเงินร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเครื่องจักร
(Venture Capital) และการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการรายปี และโครงการสนับสนุนการปรับปรุ
ป ง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร
การใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงานแก่ SMEs (Machine Fund for SMEs)
๔. เห็นชอบกรอบแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของภาคอุตสาหกรรม
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) (การเพิ
การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยความรู้และปัญญา) เพื่อยกระดับโครงสร้างการผลิตด้วยการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต พัฒนานวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และยกระดับศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานต่อไป
๕. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรประเมินผลการดําเนินงานของมาตรการ
ดังกล่าวว่าสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้
าจ้างขั้นต่ํา และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs
ได้อย่างไร เพือให้
อ่ ให้สามารถปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ SMEs ไปดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถานการณ์การผลิตคาดว่า การผลิตเหล็กทรงแบนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และการที่กระทรวงพาณิ
ระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้มาตรการเซฟการ์ดในส่วนของเหล็กแผ่น alloy จะมีผลทําให้
การนําเข้าเหล็กดังกล่าวลดลงและส่งผลให้ผู้ผลิตของไทยมีการผลิตเพิ่มขึ้น สําหรับเหล็กทรงยาวคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น เป็นผลมาจากผู้ประกอบการมี
ระกอบการมีแนวโน้มเปิดขายโครงการอาคารชุดที่มีราคา
ไม่สูงมากนัก โดยเน้นการเปิดขายในกรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลางและแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
๒. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ภาพรวมมาตรการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐ และการขยายตัว
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็
างรวดเร็วและต่อเนื่องของภาคเอกชน ส่งผลให้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศอยู่ในระดับสูง
คาดว่าการผลิตและการจําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะปรับตัวสูงขึ้นตาม สําหรับแนวโน้มการส่งออก คาดว่า
จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ต่อปูนซีเมนต์ในตลาดหลักของไทย
ของไท รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนบั
ประชาชน งกลาเทศและสาธารณรัฐโตโก
ยังอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกจะปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์
ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสํารองปูนซีเมนต์ไว้ใช้ในประเทศมากขึ้น

๑๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่มสินค้า
มีมูลค่านําเข้าร่วม ๘๔๘.๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๓๔ ของมูลค่านําเข้ารวม (๖๓
๖๓,๔๗๐.๔๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) ๑๙๒.๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๒๙.๓๕
๒. สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านําเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้ มูลค่านําเข้า ๒๐๐.๓๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้น ๓๗.๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื
( อร้อยละ ๒๓.๒๕) น้ําหอมและเครื่องสําอาง มูลค่านําเข้า ๑๓๖.๖๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้น ๔๒.๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื
หรือร้อยละ ๔๕.๔๑) นาฬิกาและอุปกรณ์ มูลค่านําเข้า ๑๐๔.๘๘
๑๐๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น
๓๓.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื
หรือร้อยละ ๔๖.๔๒)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
หรือต้องขออนุญาตและต้
ตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.
พ . .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
โดยร่างประกาศฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิ
ศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.
พ ๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กําหนดบทนิยาม “ยางรถที
“
่ใช้แล้ว” หมายความว่า ยางรถที่หล่อดอกใหม่ ยางรถที่ใช้งานแล้ว และให้หมายความ
รวมถึงเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางรถตามที่กําหนด
๓. ให้ยางรถที่ใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง) ยางชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
ยางชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถ ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่กําหนด เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
๔. ให้ยางรถที่ใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่กําหนด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
๕. ความในข้อ ๓ และข้อ ๔ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาเพื่อการศึ
อการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นตัวอย่าง
เพื่อการแข่งขันรถ เพื่อการท่องเที่ยว หรือยานพาหนะนําติดมาเพื่อใช้กับยานพาหนะนั้น ๆ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนํามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิม
ที่ใช้น้ํามันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดําเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(NGV) จํานวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนํามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ํามันดีเซล ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๓,๑๖๒.๒๐ ล้านบาท
ตามมติคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ ขสมก.
ขสมก และกระทรวงคมนาคม
รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.
ขสมก ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อรถโดยสารประจําทาง การพัฒนาอู่จอดรถ และโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด จะต้องมีการพิจารณาถึงแหล่ง เงิน
ในการดําเนินการดังกล่าว โดยคํานึงถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเหมาะสมต่อวินัยการเงินการคลัง และแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา
นอกจากนี้บทบาทของ ขสมก. ในปัจจุบันที่เป็นทั้งผู้กํากับดูแล (Regulator) และผู้ปฏิบัติ (Operator)
Operator) ควรจะต้องมีการพิจารณา
กําหนดบทบาทของ ขสมก. ให้ชัดเจน ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ ขสมก.
ขสมก กู้เงิน หรือให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ให้ ขสมก.
ขสมก
กู้ต่อตามพระราชบัญญัติตจิ ัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.
พ ๒๕๑๙ มาตรา ๗ (๗) และค้ําประกันเงินกู้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนต่อไป
๑.๓ ให้ ขสมก. และกระทรวงคมนาคมรับประเด็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ ได้แก่ การประสานกระทรวงอุ
การประสานกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดหารถโดยสาร
หา
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อรถโดยสารในประเทศ
รถโดยสาร
รวมถึงผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศทุกรายที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาได้ การแต่งตั้งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้า นเทคนิค และในภาคอุต สาหกรรมรถยนต์โ ดยสารเข้า ร่ว มเป็น คณะกรรมการในการจัด หารถโดยสาร การประสาน
กระทรวงการคลัง เพื่ อ พิจ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น งานในรายละเอีย ดของแผนงานต่ า ง ๆ ภายใต้แ ผนฟื้ นฟู กิ จการ ขสมก.
ขสมก
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพืพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินการต่อไปได้ และพิจารณาปรับรูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม โดยอาจกําหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับบริการดังกล่าวที่ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะการประหยั
โดยเฉพาะการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุง เป็นต้น และปริมาณผู้โดยสาร เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการดังกล่าว
๑.๔ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๓,๑๘๓ คัน
เพื่อนํามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ํามันดีเซลของ ขสมก.
ขสมก ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๑.๕ เห็นชอบในหลักการยกหนี้สินเดิมของ ขสมก.
ขสมก จํานวนไม่เกินร้อยละ ๒๕ ให้ ขสมก. และให้พักหนี้สิน
ในส่วนที่เหลือไว้จนกว่า ขสมก. จะสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขต่
นไขต่าง ๆ ได้ โดยให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม
พิจารณาหนี้สินที่จะยกให้ ขสมก. ส่วนที่เหลือและกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาดําเนินการตามเงื่อนไขที่จะยกหนี้ให้ต่อไป และให้ ขสมก.
ขสมก
จัดทําประมาณการทางการเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการอีกครั้งหนึ่ง โดยให้แยกภาระหนี้เดิมออก ตามมติคณะกรรมการกํากับนโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
๒
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๑๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๖ ให้กระทรวงพลังงาน ขสมก.
ขสมก และกระทรวงคมนาคม ติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์เพื่อรองรับ
การใช้พลังงานทางเลือกอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๗ เพื่อให้การจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๓,๑๘๓
๑๘๓ คัน ของ ขสมก. มีความยืดหยุ่น
ในการพิจารณาเลือกใช้พลั
พลังงานเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ในอนาคต ให้กระทรวง
คมนาคม และ ขสมก. สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเลือกใช้รถโดยสารที่สามารถใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทางเลือก
หรือพลังงานชีวภาพในขั้นการดําเนินงานได้ตามความเหมาะสมกับเทคโนโลยี
บเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินในวงเงิน ๑๓,๑๖๒.๒๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้หรือจัดหา
เงินกู้ให้ ขสมก. กู้ต่อ และให้ ขสมก. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการชําระคืนต้นเงินกู้ ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการกู้เงิน
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาถึงความเหมาะสมคุ้มค่าในกรณีที่หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมการจัดซื้อ
รถโดยสารธรรมดาไปเป็นรถโดยสารปรับอากาศ รวมถึงการจั
การจัดระบบเส้นทางเดินรถ การปรับอัตราค่าโดยสาร การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกที่ใช้กับรถโดยสาร โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการให้บริการ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้โดยสารที่มีรายได้น้อย การจูงใจให้มีการใช้รถโดยสารสาธารณะมากยิ่งขึ้น การประหยัดพลังงาน รวมทั้งการลดปัญหา
การจราจรและลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม และให้รายงานผลการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีด้วย โดยหากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง
การจัดซื้อรถโดยสารตามโครงการดังกล่าวไปจากที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อ ๑ ให้กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินภายในประเทศสําหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินภายในประเทศ วงเงินรวม ๒,๓๔๔,๗๗๓,๔๖๘.๕๑ บาท
สําหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จํานวน ๒๐ คัน น้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา
เพลา พร้อมเครื่องอะไหล่ โดยให้กระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ยกเว้นในส่วนของการคิดค่าธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเงื่อนไข
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ.
พ ๒๕๕๑ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้ รฟท.
รฟท
รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้
มในด้านบุคลากรและทรัพยากรเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการติดตามและประเมินโครงการและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการกิจการ
ของ รฟท. ในภาพรวม โดยให้ความสําคัญในแนวทางการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะรายได้ในเชิงพาณิชย์ และรายได้จากการบริหาร
จัดการสินทรัพย์และที่ดิน การลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น รวมทั้งความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการเร่งรัดดําเนินการจัดหารถจักร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนรถจักรที่มีความพร้อมใช้งานของ รฟท.
รฟท ในภาพรวม
การเร่งดําเนินการตามแผนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในการรองรับการใช้งานของรถจักร ตลอดจน
ประสานกับกระทรวงการคลังในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทําให้ต้นทุนทางการเงิน
ของโครงการเพิ่มขึ้นในอนาคต และพิจารณาความเหมาะสมในการปรั
ารณาความเหมาะสมในการปรับแผนการเบิกจ่ายในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจําปี ๒๕๕๖
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุ
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๗,๘๒๔ ล้านบาท
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ
กทพ.) กู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุ
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๓,๙๑๐ ล้านบาท โดยให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินที่เหมาะสม ตลอดจนความจําเป็น
ในการค้ําประกันการกู้เงินดังกล่าว และให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณเพื่อชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้เงินดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อง ทั้งนี้ สําหรับวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ ในส่วนที่เหลือ
ให้ กทพ. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนการดําเนินงานและแผนเบิกจ่ายเป็นลําดับแรกต่อไป ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง (Airport
Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม-ิ ชลบุร-ี พัทยา งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากรายการเดิม
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง (Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา เป็น ค่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง (Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ชลบุร-ี พัทยา-ระยอง

๓.๕ นโยบายพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสรุปการดําเนินงานของ กฟผ.
กฟผ เพื่อรองรับสถานการณ์วิก ฤติพ ลัง งานกรณีก ารหยุด จ่า ยก๊า ซธรรมชาติ
จากแหล่งก๊าซของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการดําเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อรองรับ
สถานการณ์วิกฤติพลังงานกรณีผู้ผลิตก๊าซแหล่งยาดานาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ก๊ก๊าซฯ ตะวันตก)
ตก แจ้งหยุดจ่ายก๊าซฯ
ให้กับ กฟผ. ตั้งแต่ เวลา ๐๐.๐๐ น. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเตรียมการรองรับสถานการณ์สําหรับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ไว้ที่ ๒๖,๖๐๐ เมกะวัตต์ หลังจากการหยุดจ่ายก๊าซฯ ด้านตะวันตก ส่งผลให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถเดินเครื่องได้บางส่วน ทําให้กําลังผลิต
พร้อมจ่ายเหลือเพียง ๒๗,๐๖๗ เมกะวัตต์ โดยมี
โ กําลังผลิตสํารองเพียง ๔๖๗ เมกะวัตต์ ซึ่งต่ํากว่าปกติที่ กฟผ.
กฟผ รักษาไว้ที่ประมาณ
๑,๒๐๐ เมกะวัตต์ แต่จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมาจากภาคการผลิต หรือ Supply side ที่ช่วยกันผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
และภาคการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand side ที่ช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าลงง ทําให้มีกําลังผลิตสํารองเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๖๘๗.๗ เมกะวัตต์
ซึ่งอยู่ในระดับที่มีความมั่นคงเพียงพอ
๒. สําหรับวันที่ ๙ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไว้ที่ ๒๕,๙๕๐ เมกะวัตต์ ในขณะที่
กําลังผลิตพร้อมจ่ายเท่าเดิมอยู่ที่ ๒๗,๐๖๗
๐๖๗ เมกะวัตต์ ทําให้มีกําลังผลิตสํารองเหลือ ๑,๑๑๗ เมกะวัตต์ แต่จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในลักษณะเดียวกันกับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ทําให้มีกําลังผลิตสํารองเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๔๗๔..๒ เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในระดับที่มี
ความมั่นคงเพียงพอ

๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์
ตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๑.๑ เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมความมัมั่นคงระบบไฟฟ้าทําให้ระบบไฟฟ้ามีขีดความสามารถรองรับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และแก้ไขข้อจํากัดด้านระดับกระแสลัดวงจร
ในระยะยาว โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเขตจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ระบบ
ภาคตะวันออกตอนบน และส่วนที่ ๒ ระบบภาคตะวันออกตอนล่
ตอนล่าง โดยก่อสร้างสายส่ง รื้อสาย ย้ายสาย เชื่อมต่อสายส่ง ปรับปรุง
การจัดวางสายส่งใหม่ ก่อสร้างและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งเพิ่มเติมระบบสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้อง และงานปรับปรุงระบบเบ็ดเตล็ด วงเงินลงทุนรวม ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศ
จํานวน ๒,๙๘๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง จํานวน ๙,๐๒๐
๐๒๐ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี ๒๕๕๖ สําหรับโครงการฯ จํานวน ๓.๖ ล้านบาท
๒. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เห็นควรพิจารณาความเหมาะสมของการใช้แหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นอันดับแรกก่อน เพื่อช่วยดูดซับสภาพคล่องในระบบการเงิน
ภายในประเทศที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง และควรติดตามการรับซื้อไฟฟ้าจากผู
จ ้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (Independent
Independent Power Producer : IPP)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดําเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รวมทั้งควรบริหารและควบคุมการดําเนินโครงการฯ ให้มีต้นทุนการดําเนินงานที่ประหยัดมากที่สุด และจั
และจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ที่แนวสายส่งพาดผ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการดําเนินงานโครงการฯ นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญ
กับการวางแผนทางการเงินขององค์กรในระยะยาวเพื่อตอบสนองการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาผสมผสานรูปแบบ
วิธการ
กี าร และเครื่องมือทางการเงินสําหรับการระดมทุนเพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และควรเพิ่มช่องทางให้โรงงานผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (Very
Very Small Power Producer : VSPP) ได้มีโอกาสเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าตามโครงการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๗

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายระยะเวลาดําเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การผ่อนผัน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพือ่ ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อและเอกสารต่าง ๆ ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีก
เป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เพื่อดําเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary
Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certification
(
of Identity) จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะกับนายจ้างเดิมต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ซึง่ นายจ้าง
ได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว และเอกสารต่าง ๆ ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑.๒ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งตรวจลงตรา
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในลักษณะผู้ติดตามแก่บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่
งกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ซึ่งได้รับ
หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคล และสามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานที่ที่กรมการจัดหางานกําหนด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร ๕๐๐ บาท
และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕๐๐ บาท เช่นกัน ทั้งแรงงานต่างด้าวและบุตรของแรงงานต่างด้าว
๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับตรวจสุขภาพและรับประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่ ในราชอาณาจั
ในราชอาณาจักรตามที่ นายจ้างได้ยืย่ืนคําร้ องขอจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งทํางานในกิ จการที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้ องขึ้ นทะเบียน
ประกันสังคม รวมทั้งรับประกันสุขภาพผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว
๑.๔ กรมการจัจัดหางาน ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งรัดนายจ้างที่แรงงานต่างด้าวได้ผ่านการตรวจสอบ
จากประเทศต้นทาง ให้พาแรงงานต่างด้าวไปขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคล และขอรับอนุญาตทํางาน
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One
One Stop Service) ที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งจัดทําข้อมูล (Bio Data) โดยการจัดเก็บภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ
แรงงานต่างด้าวที่ได้รบอนุ
บั อนุญาตทํางาน
๑.๕ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม ดํ า เนิ น การให้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตทํ า งานตามมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
พ ๒๕๕๑ เข้าสู่ระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับแรงงานต่างด้าว

๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

ที่ทํางานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกั
ยนประกันสังคม ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในลักษณะเช่นเดียวกับแรงงาน
ที่เป็นคนไทย โดยให้เลือกซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน
๑.๖ กระทรวงการคลัง สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การดําเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล (Bio Data) เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๑.๗ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการออกประกาศขยายระยะเวลา
การผ่อนผันฯ ของกระทรวงมหาดไทย และช่วงระยะเวลาระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ให้พิจารณาผ่อนปรน
การดําเนินการตามสมควรแก่กรณีกับนายจ้าง แรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดําเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และภายหลังสิ้นสุดการผ่อนผันฯ ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่
การตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปราม จับกุม ดําเนินคดี
นายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้นําพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สําหรับแรงงานต่างด้าวให้ส่งกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง เพื่อดําเนินการตามกระบวนการนําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายต่อไป
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับกรอบเวลาการขยาย
ระยะเวลาการดํ
การดําเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ การกําหนดแนวปฏิบัติที่ชดเจนสํ
ดั เจนสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อบุตรของแรงงาน
ต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี การประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานประเทศต้นทางทราบความชัดเจน
ของกลุ่มเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการขยายระยะเวลาดําเนินการ การกํากับดูแลและเร่งรัดการปฏิบัติงานของศู
า
นย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยเร็วเพื่อลดแรงกดดันจากสังคม และการดําเนินการ
ศึกษากําหนดสัดส่วนความต้องการแรงงานต่างด้าว ทั้งแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทยต่อจํานวนแรงงานไทยเป็นรายปี
เพื่อเป็นแนวทางการกํ
การกําหนดโควตาการนําเข้าแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (จํานวน ๕ ราย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
เพิ่มเติม จํานวน ๕ ราย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
๒. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
๓. ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
กรรมการ
๕. ผู้อํานวยการกลุม่ งานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่าย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การคุ้มครองแรงงาน สํานักคุ้มครองแรงงาน
กรมสวั
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การยกเว้น ค่า ผ่า นทางพิเ ศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อ ง กํา หนดให้ท างพิเ ศษบูร พาวิถี (ทางพิเ ศษ
สายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
กาญจนาภิเ ษก (บางพลี-สุ
- ข สวัส ดิ์) กับ ทางพิเ ศษบูร พาวิถีเ ป็น ทางต้อ งเสีย ค่า ผ่า นทางพิเ ศษประเภทของรถ
ที่ต้องเสียหรือยกเว้ว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิ
ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุ
ศษสายบางนา รี) ทางยกระดับ
ด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษ
บูรพาวิถี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง แผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖
ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. แผนอํานวยความสะดวกฯ กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗
๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
๒. แผนอํานวยความสะดวกฯ ประกอบด้วย ๓ แผนงานหลัก ได้แก่
๒.๑ แผนงานการให้บริการและอํานวยความสะดวก
๒.๑.๑ บริการการขนส่งสาธารณะ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่ง ชานชาลา
และพื้นทีจอดรถสํ
จ่ อดรถสํารองให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพิ่มจํานวนรถโดยสารประจําทาง/
ทาง
ไม่ประจําทาง เพิ่มจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง
๒.๑.๒ การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน โดยยกเว้นค่าผ่านทางบนทางหลวงพิ
านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข ๗ และ ๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖..๐๐ น. ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ยกเว้น
ค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๒๔.๐๐
๐๐ น. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖
และตังจุ
ง้ จุดตรวจ จุดสกัด จุดให้บริการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการในเส้นทางสําคัญเพื่อช่วยแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร/รถเสี
รถเสีย สถานที่พักรถ และจัดเตรียมเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์/รถฉุกเฉิน พร้อมให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ผู้ใช้ทาง
๒.๑.๓ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/สถานีขนส่ง/ท่ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/
ดยสาร
สถานีรถไฟ โดยจัดเตรียมพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้
บริการของประชาชน
๒.๑.๔ อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบของ
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม (MOTOC)
MOTOC) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และครอบคลุมการให้บริการระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุ
ด้านการขนส่ง (TRAMS) แก่หน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวก
ในการจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุประจําวัน ทั้งในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ระดับกรม และระดับหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค
๒.๒ แผนงานด้านความมั่นคง โดยการติดตามสถานการณ์ข่าวสารข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคง การแจ้งเตือนการก่อเหตุ
ดําเนินการให้มีการจัดเวรยาม และเฝ้
ะเฝ้าระวังสังเกตการณ์ กวดขันการอยู่เวรยามประจําสถานีขนส่งผู้โดยสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเพิ่ม
๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

การตรวจความเรี
ตรวจความเรียบร้อยในบริเวณโดยรอบ การเพิ่มการสังเกตเฝ้าระวังเหตุการณ์และวัตถุแปลกปลอมและสิ่งผิดปกติ รวมทั้งการสังเกต
บุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ตลอดจนเตรียมรองรับการช่
การช่วยเหลือในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์
จากกล้อง CCTV
๒.๓ แผนงานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนปลอดภัย
มาตรการยานพาหนะปลอดภัย มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย มาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม และมาตรการ
ด้านการประชาสัมพันธ์

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๑

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
พ .... ตามที่
๑. อนุมัติในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยร่างระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กําหนดนิยามคําว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” “คณะกรรมการ” และ “หน่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
ง
๑.๒ กํา หนดให้ค ณะกรรมการเพื่อ การพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ประกอบด้
ประก อบด้ว ย นายกรัฐ มนตรี ประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กํากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้แทนภาคเอกชน
นภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ และกําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
๑.๓ กําหนดให้กรรมการผูทรงคุ
ท้ รงคุณวุฒิมีวาระคราวละสี่ปี และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๔ กําหนดให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอํานาจหน้าที่ ได้แก่ กําหนดนโยบาย กรอบทิศทาง
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให้ครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ กํากับ
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการอนุวัตตามผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๒๑ (United
United Nations Conference On Sustainable Development : UNCSD) แผนปฏิบัติการ ๒๑
(Agenda 21) แผนการปฏิบัติการโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg
Johannesburg Plan of Implementation : JPOI) และข้อตกลง/ผลลัพธ์
จากการประชุมระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium
Millennium Development Goals : MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Sustainable Development Goals : SDGs)
และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กําหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมสุดยอดของโลกที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมระหว่
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น
๑.๕ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษา ให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
ยากรธ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะมีขึ้นต่อไป
ควรบูรณาการกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสมดุลครอบคลุม
ทุกมิติและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจพิจารณาเพิ่มสัดส่วน
ตัวแทนของภาคส่วนอื่น ๆ เพือให้
อ่ ให้เกิดการทํางานในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnership) ในการผลักดัน/ขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป และควรปรับปรุงหมวดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยระบุให้การกําหนดนโยบาย กรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้นโยบาย กรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์ดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ
๒๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

สําหรับหน่วยงานรัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม นอกจากนี้ การดําเนินงานของคณะกรรมการ ควรให้
ครอบคลุมประเด็นที่มีความเร่งด่วน อาทิ การกําหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการเข้าร่วมกระบวนการหารือในระดับรัฐบาล
เพื่อกําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการหารือระดับสูงทางการเมือง
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่เวทีระหว่างประเทศกําหนดไว้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิ
นาญ การพิจ ารณารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ศึกษาและออกแบบก่อสร้างสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเลียบชายฝั่งทะเลในเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรีของจังหวัดชลบุ
ช รี
โดยให้จังหวัดชลบุรีดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนการออกแบบตอม่อให้มีความเหมาะสม และกําหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดําเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทน จํานวน ๑๐๐ ไร่ และดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ และตามความเห็น
ของคณะกรรมการสิ
คณะกรรมการสิ ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติอ ย่า งเคร่ง ครัด โดยนํ า ความเห็
คว ามเห็น ของคณะกรรมการสิ ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติเ สนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และการขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าชายเลน เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลนเป็นการถาวร
๒. ให้กรมโยธาธิการและผัง เมือ งรับ ผิด ชอบในการตั้ง งบประมาณปลูก ป่า ชายเลนทดแทน จํา นวน ๑๐๐ ไร่
โดยดําเนินการร่วมกับจังหวัดชลบุรีและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓. ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมงบประมาณปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม
บนพื้นที่ดินเลนที่งอกใหม่จากการดําเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จังหวัดชัยภูมิ
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ตอนบนสุดของที่ราบสูงโคราช ทําให้ลักษณะภูมิประเทศ
ร้อยละห้าสิบเป็นที่ราบสูง อีกร้อยละห้าสิบประกอบด้วยป่าไม้และภูเขา เมื่อฝนตกลงมาจึงไหลลงสู่ที่ต่ําอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
การกักเก็บน้ําของแหล่งกักเก็บที่มียังไม่เต็มศักยภาพ
ยภาพ ทําให้แหล่งกักเก็บน้ําแห้งขอดในฤดูแล้ง และนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เป็นต้นมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นเหตุให้พืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง จังหวัดจึงได้ประกาศภัยพิบัติทั้ง ๑๖ อําเภอ
๑.๒ การแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้นจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณให้
บประมาณให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ๓๖,๕๘๓,๖๗๖ บาท
โดยการจัดหาวัสดุทํทําฝายกระสอบทรายเพื่อชะลอน้ํา จํานวน ๒๖๔ แห่ง ซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา ๑๓ แห่ง ขุดลอกเปิดทางน้ําเข้าพื้นที่
การเกษตร ๓๗ แห่ง ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๘ แห่ง นอกจากนี้ จังหวัดยังมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อน
ของราษฎรอีก คือ ระยะแรก เพื่อจัดทําโครงการขุดลอกแหล่งน้ํา ๑๔๑ โครงการ วงเงิน ๒๒๗ ล้านบาท โครงการบ่อน้ําบาดาล ๒๒๕ บ่อ
วงเงิน ๒๒.๙๕ ล้านบาท จัดหาเครื่องสูบน้ําขนาด ๘ นิ้ว ๕๐ เครื่อง วงเงิน ๒๗ ล้านบาท จัดหารถบรรทุกน้ํา ๑๖ คัน วงเงิน ๒.๓ ล้านบาท
และจัดหาถังน้ํากลาง ๒,๗๑๒ ถัง วงเงิน ๓๘ ล้านบาท สําหรับระยะกลางและระยะยาว จะดําเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ๑๑ โครงการ
๒. จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๑ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ประสบกับภาวะความแห้งแล้งเป็นประจําทุกปี เนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดจะมี
ปริมาณฝนตกค่อนข้
อนข้างน้อย ทําให้แหล่งน้ําที่มีทั้งแหล่งน้ําหลักและแหล่งน้ําขนาดเล็กไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้ตลอดฤดูกาล
เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และทําให้พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดได้ผลผลิตไม่เต็มที่
โดยเกิดภัยแล้งใน ๒๓ อําเภอ ๑๗๗ ตําบล ๒,๑๑๕ หมู่บ้าน ความเสียหายด้านเกษตร คิดเป็นพื้นที่จํานวน ๑๖๓,๕๒๘ ไร่
๒.๒ การแก้ไขปัญหา จังหวัดได้ให้รถบรรทุกน้ําที่มีกระจายอยู่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ
บรรทุกน้ําไปแจกจ่ายให้ประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ และได้รับการสนับสนุนรถสูบส่งน้ําระยะไกลจากศู
ระยะไกลจากศูนย์ฯ เขต ๕ นครราชสีมา
ดําเนินการสูบน้ําจากแหล่งน้ําไปยังสระน้ําประปาหมู่บ้านที่แห้งขอด และกําลังเร่งดําเนินการซ่อมเป่าล้างบ่อบาดาลและซ่อมประปาหมูบ่ า้ น
ที่ชํารุดให้ใช้งานได้ โดยจังหวัดได้ใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งไปแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๙๓๙,๕๕๒ บาท
รวมทั้งประสงค์ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม คือ จัดหาถังน้ํากลางหมู่บ้าน ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๓,๙๐๐
๓
ถัง วงเงิน ๕๔.๖ ล้านบาท
รถบรรทุกน้ํา ๒๐ คัน รวมค่าบริหารจัด การ วงเงิน ๒.๑๙๒ ล้า นบาท รถส่ง สูบ น้ํา ระยะไกล ๒ คัน วงเงิน ๑๐๐ ล้า นบาท
และดําเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ํา ๑๑๔ โครงการ วงเงิน ๓๑๓.๘ ล้านบาท

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจยั และนวัตกรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๕

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
พื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมี
งไทย เมียนมาร์ (Joint Coordinating
Committee : JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei
Dawei Special Economic Zone : DSEZ) และพื้นที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖--๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมตกลงร่วมกันให้เร่งจัดตั้งกลไกการลงทุนระหว่างประเทศในลักษณะของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special
Purpose Vehicle : SPV) ในประเทศไทย ในสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากันระหว่างไทยและเมียนมาร์ เพื่อเป็นหน่วยธุรกิจที่รับสัมปทาน
พัฒนา DSEZ และทําหน้าที่ระดมทุนมาพัฒนาโครงสร้
นาโครงสร้างพื้นฐานหลัก ได้แก่ ท่าเรือ ถนน นิคมอุตสาหกรรม ไฟฟ้า น้ํา โทรคมนาคม
และระบบราง เป็นต้น
๒. ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกระดับกรอบความตกลงโครงการ (Framework
Framework Agreement) ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกัน
ของ Myanmar Port Authority (MPA) กับ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ (ITD) ให้เป็นข้อตกลงสัมปทานโครงการระหว่าง
คณะกรรมการบริหาร DSEZ และ SPV และมอบหมายให้ SPV เป็นผู้ดําเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาอิสระเพื่อตรวจสอบสถานะ
การเงินการลงทุน (Due Diligence) ของโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ITD ได้ดําเนินการไปแล้ว รวมทั้งเป็นผู้ชําระคืนค่าลงทุนแก่ ITD
โดยยึดผลการศึกษา Due Diligence เป็นสําคัญ ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของ Sectoral Agreement
ของแต่ละโครงการ ซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่จัดทําขึ้นระหว่าง SPV และคณะกรรมการบริหาร DSEZ โดย SPV จะเป็นผู้มอบหมายให้
SPC (Special Purpose Company) เป็นผู้ลงทุน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร DSEZ ซึ่งรัฐบาลเมียนมาร์
รับที่จะให้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนา DSEZ และโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ที่ประชุมตกลงที่จะมีหนังสือเชิญประเทศญี่ปุ่นเข้าเป็นหุ้นส่วนการลงทุ
วนการลงทุนในโครงการทวาย และเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ประเทศอื่น ๆ ที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในระยะต่อไป
๔. ที่ประชุมเป็นสักขีพยานการลงนามในหนังสือ ๒ ฉบับ ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่าง
ไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนา DSEZ และพื้นที่โครงการที
ารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นระหว่าง Myanmar Port
Authority และ ITD ซึ่งระบุถึงความเข้าใจร่วมกันของ Myanmar Port Authority (MPA) และ ITD เกี่ยวกับการจัดตั้ง SPV
๕. ที่ประชุมตกลงร่วมกันที่จะกําหนดให้มีคณะทํางานฝ่ายไทยและเมียนมาร์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางการเงินของโครงการในภาพรวมและรายโครงการ รวมทั้งจัดทําเงื่อนไขของธุรกิจบนหลักการที่ทําให้โครงการมีผลตอบแทน
คุ้มค่า สามารถระดมทุนจากสถาบันการเงินได้ เป็นธุรกิจที่แข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและมีความยั่งยืน เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน
ในการจัดตั้ง SPV และจัดทํา Concession Agreement รวมทั้ง Sectoral Agreement สําหรับนําเสนอต่อคณะกรรมการร่วม
ระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint
Joint High-level
High
Committee : JHC) เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒
๖. ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้มีการประชุม JHC ครั้งที่ ๒ ในปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ทีส่ าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เพื่อนําเสนอผลการประชุมของ JCC ครั้งที่ ๓ และความก้าวหน้าของการดําเนินงาน

๒๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุม Myanmar Development Cooperation Forum ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Myanmar Development Cooperation Forum ครั้งที่ ๑ และผลการหารือทวิภาคี
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
และให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการดําเนินความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากับเมียนมาร์อย่างมีบูรณาการ
โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สาระสําคัญของการประชุมฯ
๑.๑ เมียนมาร์ได้จัดทํา Framework on Economic and Social Reform (FESR) ซึ่งเป็นกรอบการปฏิรูป
ที่ครอบคลุม ๑๐ สาขาหลัก ได้แก่ การคลัง การเงิ
การเงินและระบบภาษี การค้าและการลงทุน การพัฒนาภาคธุรกิจเอกชน การศึกษา
สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ระบบโทรคมนาคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐบาล นอกจากนี้ เมียนมาร์กําลังจัดทํา National Comprehensive
Comprehensiv Development Plan
สําหรับการพัฒนาช่วง ๒๐ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๓๐)
๒๐๑๑
โดยเน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภาคสังคม สร้างอาชีพ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาประเทศให้บูรณาการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และบรรลุ Millennium Development Goals ของสหประชาชาติภายในปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุม
รับรอง Nay Pyi Daw Accord for Effective Development Cooperation เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
๑.๒ เมียนมาร์เน้นให้ความสําคัญกับการประสานความช่วยเหลือระหว่
ระหว่างประเทศ อาทิ การร่วมมือกับญี่ป่นุ
เพื่อพัฒนาระบบนําร่องสําหรับสนามบินในเมียนมาร์ รวมทั้งสนามบินทวาย การจัดตั้งศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม อาทิ การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึ
น งบท ซึ่งในส่วนของไทยพร้อมที่จะสร้างเส้นทางรถไฟ
อรัญประเทศ-คลองลึ
คลองลึก และสะพานรถไฟข้ามแดนคลองลึก-ปอยเปต
ปอยเปต ตลอดจนการปรับปรุงถนนหมายเลข ๔๘ (เกาะกง-สแรอัมเบิล)
ในกัมพูชา
ดร กัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผน
การกระทรวงการ
๒. การหารือทวิภาคี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับ ดร.
และพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเมียนมาร์ และนายตาน จ่อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ โดยได้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-เมี
ไทย เมียนมาร์ ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย ความร่วมมือทางด้ด้านแรงงานและการท่องเที่ยว ซึ่งไทยขอความร่วมมือเมียนมาร์ให้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
บริเวณชายแดนไทย-เมี
เมียนมาร์ ที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือของไทย รวมทั้งขอความร่วมมือให้อํานวยความสะดวกในการผ่านแดน
เพื่อให้มีการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ ไทยได้
ไทยได้แจ้งปัญหาการลักลอบเข้าไทยของชาวโรฮิงญาที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอ
ที่จะส่งคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือเบื้องต้นกับฝ่ายเมียนมาร์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบชื่อสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้ห้วยทราย)
ยทราย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบชื่อสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้ห้วยทราย)
ยทราย ก่อนกระทรวงคมนาคม
โดยกรมทางหลวงประสานงานกับ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาวในการจัด ทํา ร่า งความตกลงว่า ด้ว ยกรรมสิท ธิ์
การใช้การบริ
การบริหาร และการบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ให้แล้วเสร็จ และดําเนินการตามขั้นตอนภายใน
เพื่อลงนามร่วมกันต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรั
กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-ลาว-จี
ไทย จีน ว่าด้วยการเริ่มใช้ความตกลงการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

และผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดนเชียงของ-ห้
งของ วยทราย และจุดผ่านแดนบ่อเต้น-บ่บ่อหาน ตามแนวเส้นทางถนน R3 เพื่อรองรับปริมาณ
การเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้สะพานดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN
ASEAN Economic Ministers (AEM)
Retreat] ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-คณะกรรมาธิ
น
การการค้า
สหภาพยุโรป และการประชุมภาคธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุ
น
โรป ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงเนปิดอว์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามที่กระทรวงพาณิ
ระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๙
สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับรองเอกสารมาตรการสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics
Community : AEC) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ เพื่อเสนอต่อที
อที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๐
พิจารณาในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และเห็นว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และมาเลเซียซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๗
และปี ๒๕๕๘ ควรเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเพื่อให้การดําเนินการสู่ AEC เป็นไปตามกําหนด รวมทั้งอาเซียนจะเริ่มหารือแนวทาง
การดํดําเนินการด้านเศรษฐกิจภายหลังปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้นําอาเซียนพิจารณาในปี ๒๕๕๘
๒. ที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Senior
Senior Economic Officials Meetings : SEOM)
และคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Committee
Committee on ASEAN Trade in Goods
Agreement : CCA) เร่งจัดทําแผนการดําเนินงานในเรื่องมาตรการที่มิใช่ภาษีของอาเซียน (Work
Work Programme on ASEAN NTMs)
รวมทั้งหารือแนวทางในการแจ้ง ประเมิน และยกเลิกอุปสรรคทางการค้า จัดตั้งกลไกดูแลมาตรการที่มิใช่ภาษีในแต่ละประเทศ
และปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่อง NTM ของอาเซียน โดยใช้ระบบการจําแนกมาตรการ NTMs ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา (United
United Nations Conference
Confere on Trade and Development : UNCTAD) เพื่อให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณา
รับรองระหว่างการประชุม AEM ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๓. ตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาในช่วงการประชุมผู้นําอาเซียน
ครั้งที่ ๒๑ (วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
๒๕๕ ซึ่งความตกลงฯ กําหนดให้อาเซียนดําเนินการให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับภายใน ๑๘๐ วัน
หลังการลงนาม (วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทําข้อผูกพันเพื่อผนวกกับความตกลงฯ ให้แล้วเสร็จ
ที่ประชุมจึงมอบหมายให้คณะทํางานด้านการค้าบริการ (Coordinating Committee
ommittee on Services : CCS) ดําเนินการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จ เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๙ ให้การรับรองในวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๖
๔. ที่ประชุมเห็นชอบให้ภาคเอกชนหารือร่วมกันในประเด็นและข้อเสนอแนะและเสนอต่อภาครัฐก่อนเพื่อพิจารณา
ความจําเป็นในการจัดประชุมหารือร่วมกัน โดยในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
ASEAN Economic Ministers
Meeting : AEM) ครั้งที่ ๔๕ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จะมีการหารือกับภาคธุรกิจสาขาสุขภาพ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
การทํางานร่วมกับภาคเอกชน ควรให้สภาธุรกิจของอาเซียน (ASEAN Business Council : ABAC) เป็นกลไกหลักในการดําเนินการหารื
การ อ
กับภาครัฐ
๕. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงด้านเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า
ของอาเซียน (Protocol to Amend
nd Certain ASEAN Economic Agreements) ซึ่งมีสาระสําคัญคือ ให้ความตกลงด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
ดังกล่าวอ้างอิงถึงความตกลงด้านสินค้าของอาเซียนในปัจจุบัน (ASEAN
ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) แทนการอ้างอิง
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (Common
Common Effective Preferential
Preferentia Tariff Scheme-ASEAN
ASEAN Free Trade Area : CEPT-AFTA)
CEPT

๒๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
ครั้งที่ ๔๗ (47th SEAMEO Council Conference : SEAMEC) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สรุปได้ ดังนี้
๑. Mr. Truong Tan Sang ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กล่าวเปิดการประชุม โดยย้ําความสําคัญ
ด้านภูมิศาสตร์และการเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการเติบโตในการพัฒนาทวีปเอเชียและโลก
โดยการศึกษาและการฝึกอบรมนับเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่สําคัญของประเทศในภู
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้
ได้มีพิธีเชิญธงประจําชาติของสหราชอาณาจักรเข้าเป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอ พิธีลงนามเอกสารข้อกฎหมายของศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของซีมีโอ พิธีมอบโล่เกียรติยศด้านการศึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก
และผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการศึกษา พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ SEAMEO College
๒. H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาซีเมคและประธานการประชุมสภาซีเมค
ม ครั้งที่ ๔๗ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ของไทยได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาซีเมค และรองประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๗
๓. การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Sessions) รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของซีมีโอได้รับทราบการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามข้
ามข้อมติสภาซีเมค ๒๕๕๕ การเสนองบประมาณดําเนินการของซีมีโอ ระยะ ๓ ปี การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ขององค์การซีมีโอของสหราชอาณาจักร ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและอาเซียน แถลงการณ์ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือของซีมีโอ และการอนุมัติของสภาซีเมคเกี่ยวกับแผนยุ
แผนยุทธศาสตร์ของซีมีโอเพื่อให้บรรลุภาพลักษณ์องค์กร “Golden
SEAMEO”
๔. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Sessions) ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าและการนําเสนอโครงการ/
เสนอโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ การดําเนินความร่วมมือระหว่างซีมีโอกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มด้อยโอกาส
ในภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามประกาศรับสหราชอาณาจักร
เข้าเป็นประเทศสมาชิกสมทบของซีมีโอ และได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของซีมีโอต่อการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาคกับประเทศสมาชิกซีมีโอ ทั้ง ๑๑ ประเทศ
๕. การประชุม Policy Forum หัวข้อ “Lifelong Learning : Policy and Vision”” ได้มีการนําเสนอเรื่องการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในภูมิภาค โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรเดนมาร์
ร
ก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ ศ.ดร.
ศ สุมาลี สังข์ศรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมเป็นวิทยากร
นําเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต นโยบาย และข้อเสนอยุทธศาสตร์สํสําหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย
๖. การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษา (Ministerial Round-table Meeting) ที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันในเรื่อง
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและประเด็นด้านการศึกษาภายหลังปี ๒๕๕๘ การเพิ
ารเพิ่มกิจกรรมที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอจะดําเนินการ การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ
เพื่อประสานการดําเนินงานในการสํารวจสื่อการเรียนการสอนด้าน ICT และการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน
การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดทํามาตรฐานศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก และการจัดเวทีสําหรับผู้นําในประเทศ
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ ได้มีการหารื
ารหา อ
ทวิภาคีร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่า การจัดทําความตกลงในเรื่องการแลกเปลี่ยนครูของสองประเทศนั้น เป็นโอกาสที่ดี
ทีครู
ค่ รูจะได้รับประสบการณ์ในการทํางานในต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ระหว่างกัน และคาดว่
ดว่าจะสามารถจัดให้มีการลงนามภายใน ๑-๒ เดือนนี้ สําหรับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๒๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

ฝ่ายไทยมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของนักเรียน/นันักศึกษา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าควรมีการพิจารณากําหนดประเภทวีซ่า
สําหรับนักเรียนให้สอดคล้องในแต่ละหลักสูตรของการศึกษาด้วย
๘. ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ รับเป็ นเจ้าภาพจัด การประชุมสภาซีเมค ครั้ งที่ ๔๘ แทนสาธารณรัฐสิ งคโปร์
เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์มีกําหนดจัจัดงานเฉลิมฉลองเอกสารครบ ๕๐ ปี ในปีเดียวกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ของไทยจะดํารงตําแหน่งประธานสภาซีเมค ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และทําหน้าที่ประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์
อาเซียน–สหภาพยุโรป
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอเกี่ยวกับโครงการ Institutional
Capacity Building for ASEAN Monitoring and Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุ
น
โรป ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในร่างข้อตกลงด้านการเงิน (Financing Agreement : FA) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้การสนับสนุน
จํานวนเงินและระยะเวลาในการดําเนินโครงการ โดยหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างดังกล่าวในประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนาม แล้วให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เห็นชอบต่อร่าง FA และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม
ในข้อตกลงดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการหารือ
ในรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสถิติและเครื่องชี้ที่จะกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตการดําเนินการของโครงการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Joint
Joint Declaration) และร่างเอกสารแนวความคิด
(Concept Paper) ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Joint
Joint Declaration) ร่างเอกสารแนวความคิด
(Concept Paper) โครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper)
ว่าด้วยการจัดตั้งกรอบการดําเนินการในการสนับสนุนด้านการส่งกําลังบํารุงร่วมกันในอาเซียน จํานวน ๓ ฉบับ โดยร่างเอกสารดังกล่าว
มีสาระสําคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์และกําหนดกรอบแนวทางในการดํ
หนดกรอบแนวทางในการดําเนินการร่วมกันของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค รักษาความปลอดภัยและดูแลประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสร้างสังคมที่มีความสงบสุข
และสันติภาพในอาเซียนร่วมกัน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การรับรองร่างเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ และเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
ในร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Joint Declaration)

๓๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๓ หากมีมีค วามจํา เป็น ต้อ งแก้ไ ขปรับ ปรุง ร่า งเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ ในส่ว นที่ไ ม่ใ ช่ส าระสํา คัญ และไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงกลาโหมสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับร่างเอกสารแนวความคิดอีก ๒ ฉบับ คือ
Concept Paper on the Establishment of the ADMM-Plus
ADMM
Experts’ Working Group on Humanitarian Mine Action
และ Concept Paper on the Transition of the ADMM-Plus
ADMM Experts’ Working Group ที่มีการกล่าวถึงในร่างปฏิญญาฯ ยังไม่แล้วเสร็จ
โดยอยู่ระหว่างการเจรจาของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเห็นควรตัดข้อความในวรรคปฏิบัติการที่ ๑๔ และ ๑๕ ของร่างปฏิญญาฯ
ซึ่งระบุถึงการรับรองร่างเอกสารแนวความคิ
เอกสารแนวความคิดดังกล่าวออกไปก่อนในชั้นนี้ ไปดําเนินการต่อไป

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การสมั ค รเข้ า รั บ เลื อ กตั้ ง ตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารขององค์ ก ารโทรคมนาคมแห่ ง เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก (Asia-Pacific
Telecommunity : APT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. ให้นายไกรสร พรสุธี รองเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia
Asia-Pacific Telecommunity : APT)
สมัครเข้ารับเลือกตั้งในตําแหน่งเลขาธิการ APT ในนามผู้สมัครจากประเทศไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ และมีบทบาท
ในงานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดําเนินการขอเสียงและแลกเสียงในการสมัครรับเลือกตั้งตําแหน่งดังกล่าว
เนื่องจากการดําเนินการขอเสียงและแลกเสียงสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ จะดําเนินการผ่านขั้นตอนทางการทูต ซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้คณะอนุกรรมการว่
รรมการว่าด้วยการเลือกตั้งของไทยและการสมัครเข้าทํางานของคนไทย
ในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งมีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นประธาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการแต่ งตั้งผู้แทนสํา นักงานเศรษฐกิจการคลั งเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในสภาสมาชิ ก
(Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย โดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้แทน
และรองผู้อํานวยการสํ
วยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่กํากับดูแลสํานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เป็นผู้แทนสํารอง
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซียไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิ
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ทรงไพศาล และรัฐมนตรี
ประจํากรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia
Malaysia-Thailand Growth Triangle :
IMT-GT) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (Draft
Draft Joint Statement of the Seventh Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand
Thailand Growth Triangle : IMT-GT)
IMT

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

และเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์ร่วมฯ
ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ในฐานะรัฐมนตรีประจํากรอบแผนงาน IMT-GT ของไทย เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงว่าด้วย
การจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพั
าคแผนงานก ฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซี
มาเลเซีย-ไทย (Draft Establishment
Agreement of Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand
Indonesia
Thailand Growth Triangle Subregional Cooperation : CIMT)
๓. เห็นชอบการเสนอชื่อนายไพโรจน์ โพธิวงศ์ เป็นผู้อํานวยการศูนย์ประสานความร่วมมือกรอบแผนงานการพั
กรอบ
ฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซี
มาเลเซีย-ไทย (Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand
Thailand Growth Triangle Subregional
Cooperation : CIMT) ต่อที่ประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗ แผนงาน IMT-GT ในรอบการดํารงตําแหน่งของฝ่ายไทย ระยะห้าปี
(ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยเริ่มเข้าศึกษาและทดลองงานได้ทันทีเมื่อมีการลงนามการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจําปี ๒๕๕๖ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) ประจําปี ๒๕๕๖
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่
๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนที่กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทําต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. การสนับสนุนในการสมัครชิงตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่องค์การการค้าโลก หากผู้สมัครจากอินโดนีเซียถอนตัว
๒. การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ.
พ .... ในประเด็นการรับส่งข้อมูลผ่านศูนย์กลางที่จัดตั้ง
และดําเนินการภายในประเทศ (local
local switching)
๓. ความคืบหน้าการดําเนินการกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และการดําเนินการในด้านการประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร
๔. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการปรับลดมาตรการ
ทางภาษีในสินค้านมพร่องมันเนย และน้ํามันปาล์ม รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดการผลิตน้ํามันปาล์มอย่างยั่งยืนที่สามารถตรวจสอบได้
(certified sustainable palm oil) และการหารือเพื
อเพื่อขอรับความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายภาษี
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพิจารณายกเลิกนโยบายควบคุมราคาสินค้า
๕. การให้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษระหว่างกรุงเทพฯ และเนปิดอว์ระหว่าง
การประชุม World Economic Forum on East Asia ณ เนปิดอว์ โดยเฉพาะในช่วงวันเดินทางไปและกลับ ระหว่างวันที่ ๔ และ
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๖. การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของรองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ที่ให้ Nestle ดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม อาทิ การสนับสนุนการอ่านหนังสือของเยาวชน โดยอาจลงทุนจั
นจัดตั้งสถานที่แห่งการอ่านพร้อมกับสอดแทรกการส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ของ Nestle

๓๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การปฏิรูปโครงสร้างรูปแบบใหม่ (APEC New Strategy for Structural Reform: ANSSR) ประกอบด้วย เป้าหมาย ANSSR
เอเปคกําหนดให้สมาชิกแจ้งสาขาที่มีความสําคัญในการปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศของตน ภายในปี ๒๕๕๔ การรายงานผล
การดําเนินงานครึ่งแผนงาน โดยให้แต่ละเขตเศรษฐกิจจัดทํารายงานติดตามการประเมินผลการพัฒนาการปฏิรูปโครงสร้างของตน
โดยจัดทํารายงานใน ๒ ช่วงเวลา
วงเวลา คือ ในปี ๒๕๕๖ เพื่อติดตามผลครึ่งแผนงาน และการรายงานผลเมื่อครบกําหนดในปี ๒๕๕๘
รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ Micro-level รายงานความก้าวหน้าการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับ Macro-level ตลอดจนการขับเคลื่อนในระดับโครงการของประเทศไทยที
โครงการของประเทศไทยที่ได้รับสนับสนุนจากเอเปค ในโครงการ Tax Incentive-law
Reform for the Reinforcing of SME’s Cooperation & Networking and the Elevating of Entrepreneurs’ Efficiency
in APEC Economies มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อแนะนําในการออกหรือแก้กฎหมายสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย
SME โดยเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในประเทศสมาชิกเอเปค
๒. สรุปแผนการดําเนินงานในแต่ละกลุ่มเพื่อนประธานในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง ประกอบด้วย (๑) Competition
Policy and Law Group (CPLG) ผู้ประสานงานหลัก คือ ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ
และนโยบายด้านการแข่งขันของภูมิภาค (๒) Competition Policy ผู้ประสานงานหลัก คือ เครือรัฐออสเตรเลีย ได้กําหนดแผนงาน
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นการให้ความช่วยเหลือประเทศในทวีปเอเชียในการปฏิบัติตามแผนงาน
ามแผ
ANSSR (๓) Corporate
Law and Governance ผู้ประสานงานหลัก คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกลุ่มเพื่อนประธานได้เตรียมจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับจากวิกฤติการเงินและจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ ต่อไป (๔) Ease of Doing Business
ผูป้ ระสานงานหลัก คือ สหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตัวชี้วัดของธนาคารโลกในการดําเนินธุรกิจ
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนได้ร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๕๘ (๕) Public Sector Governance ผู้ประสานงานหลัก คือ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เน้นถึงสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารราชการ การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของรัฐ การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ การส่งเสริมความโปร่งใส และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม (๖) Regulatory Reform ผู้ประสานงานหลัก คือ ญี่ปุ่น ได้รายงานผลการศึกษา
เรื่องการลงทุนสีเขียวที่ศึกษากรณีความสําเร็จจากการกําหนดกฎระเบียบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. การจัดทํารายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจําปี (APEC
APEC Economic Policy Report : AEPR) ประกอบด้วย
รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจําปี ๒๕๕๖ โดยไต้หวันได้กําหนดให้เรื่องการส่งเสริริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการคลังเป็นหัวข้อในการจัดทํารายงานปี ๒๕๕๖ และรายงานเศรษฐกิจเอเปค ประจําปี ๒๕๕๗ ที่ประชุมเห็นชอบให้เรื่องแนวปฏิบัติที่ดี
ในการปฏิรูปกฎระเบียบ (Good
Good Regulatory Practice : GRP) เป็นหัวข้อสําหรับการจัดทํารายงานปี ๒๕๕๗
๔. แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องกฎระเบียบ Good Regulatory Practices สหพันธรัฐรัสเซียเสนอแนวคิดในการจัดทํา
Web Portal ที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องกฎระเบียบ Good Regulatory Practices ของประเทศสมาชิ
ประเทศสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
และตัวอย่างให้กับประเทศสมาชิกอื่น ๆ
๕. ข้อเสนอใหม่จากประเทศสมาชิก เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) เสนอการจัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการที่จะลดขั้นตอนในการตรวจสอบและออกใบรับรองเอกสารโดยการใช้ Hague
Apostille Convention ซึ่งหากกระบวนการนี้ได้รับการยอมรับในประเทศสมาชิกและได้มาตรฐานหลักสากลจะทําให้การค้า
การดําเนินการข้ามแดนง่ายขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
มษายน ๒๕๕๖
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

เรื่อง

ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง
ครั้งที่ ๒๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑ รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มน้ําโขง
ได้แก่ การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่มน้ําโขง และการศึ
และการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ําบนแม่น้ําโขงสายประธาน
(The
The Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River including Impacts by Mainstream
Hydropower Project) หรือ Council Study เพื่อสร้างบรรทัดฐานให้ประเทศสมาชิกทําการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ จากโครงการพัฒนา ทั้งเชิงบวกและลบให้มีความชัดเจนก่อนการพัฒนาโครงการใด ๆ โดยการศึกษาประกอบด้วย ๖ เรื่อง
คือ การชลประทาน การเกษตรและการใช้ที่ดิน การใช้น้ําในครัวเรือนและอุตสาหกรรม โครงสร้างการป้องกันน้ําท่วม ไฟฟ้าพลังน้ํา
และการคมนาคมขนส่
นส่ง ซึ่งการศึกษาจะเริ่มในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะทํางานด้านวิชาการ
ของแผนงานพัฒนาลุ่มน้ําเป็นผู้ดําเนินการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง
เร่งรัดดําเนินกระบวนการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งได้อนุมัติงบประมาณบริหารองค์กร ประจําปี พ.ศ.. ๒๕๕๖ (Operation Expenses
Budget for 2013) จํานวน ๓,๘๔๘,๔๔๒
๔๔๒ ดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนให้ประเทศภาคีสมาชิกเพิ่มการจ่ายเงินสนับสนุนคณะกรรมาธิการ
แม่น้ําโขงในอนาคต เนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น
๑.๒ อนุมัติให้กระทรวงทรั
ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ
แม่น้ําโขง ครั้งที่ ๒๐ ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิ
าคม พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. สถานที่จัดประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งที่ ๒๐ ให้เปลี่ยนไปจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสิ
งสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สําหรับงบประมาณที่ใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว จํานวน ๙๓๗,๐๐๐ บาท
ให้กรมทรัพยากรน้ําใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้ก ระทรวงทรั
ะทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มและหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งยืน ยัน ประเด็น ความร่ว มมือ
ในการพัฒนาลุ่มน้ําโขงตามมติที่ประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งที่ ๑๙ ที่เห็นชอบให้สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงเร่งรัด
ดําเนินกระบวนการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ําบนแม่น้ําโขงสายประธานโดยเร็วต่อไป โดยให้ติดตามความคืบหน้า
ของการดําเนินการศึกษาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดงาน ITU
TELECOM WORLD 2013 โดยสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย สถานที่และวันในการจัดแสดง อํานาจหน้าที่
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดงาน ภาระหน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ รายได้ การจั
ก ดงานแสดงอื่น ๆ เอกสิทธิ์
ความคุ้มกัน และการอํานวยความสะดวก การยกเลิก การเลื่อน หรือการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน/
งาน/เหตุสุดวิสัย การบังคับใช้สัญญา
การระงับข้อพิพาท การใช้ชื่อ คําย่อ สัญลักษณ์ หรือ ธง และภาคผนวกที่ระบุถึงภาระหน้าที่ของประเทศเจ้าภาพในเรื่องการส่งเสริ
เส ม
การจัดงานฯ การตรวจลงตรา การยกเว้นภาษี ศุลกากร การรักษาความปลอดภัย โรงแรม การขนส่งและที่พัก การประกันภัย
ข้อกําหนดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะของสถานที่จัดงาน เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
ารสนเทศและการสื่อสารหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
ก่อนลงนามในความตกลงฯ

๓๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ลงนามความตกลงประเทศเจ้าภาพ
จัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ในนามของรัฐบาลไทย
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลงนามในความตกลงฯ ต่อไป
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรแก้ไขตัวบท
ของร่างความตกลงฯ โดยตัดข้อความ “of their exemption” ออก ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. สําหรับงบประมาณรองรับการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ซึ่งประมาณการว่าจะใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
๓๗๓.๗๕๐ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
กระทรวงเทค
สารสนเทศและการสื่อสาร
ปรับแผนการใช้จ่ายมาดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ จํานวน ๖๗.๗๕๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือสํานักงบประมาณได้เสนอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน ๒๒๖ ล้านบาท และสํานักงานส่
กงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จํานวน ๘๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํากับ ติดตามและประสานการดําเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายไทยให้เป็นไปตาม
พันธกรณีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดภาระค่าใช้จา่ ยที่ไม่จําเป็นด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน ITU TELECOM WORLD 2012
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน ITU TELECOM WORLD 2012
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Dubai International Convention and Exhibition Center (DICEC) นครดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รูปแบบการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
๑.๑ ส่วนที่ ๑ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เป็นการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพระราชกรณียกิจในรูปแบบ Interactive Touch Screen และเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรออนไลน์
๑.๒ ส่วนที่ ๒ การจัดแสดง Highlight ของนิทรรศการ เป็นการนําเสนอศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศตามวิสัยทัศน์ Smart Thailand 2020 ภายใต้หัวข้อ Smart Government
Smart business และ Smart Society ในรูปแบบ Interactive Touch Screen โดยเน้นการเชื่อมโยงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อสื่อให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความพร้อม
ในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑.๓ ส่วนที่ ๓ การจัดแสดงนิทรรศการตามพันธกิจของหน่วยงาน เป็นการนําเสนอบทบาทหน้าที่และพันธกิจ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารที
อ่ สารที่กําหนดยุทธศาสตร์และกํากับดูแลการพัฒนาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไปสู่เป้าหมาย Smart Thailand 2020 รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงฯ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และการให้บริการ Public Free Wi-Fi ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพความแข็งแกร่ง
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ รวมถึงบริการเพื่อสนับสนุน นัก ลงทุน
และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
๑.๔ ส่วนที่ ๔ ส่วนเจรจาธุรกิจ เป็นส่วนพื้นที่รับรองสํ
รองสําหรับใช้เจรจาสร้างความร่วมมือและการลงทุนระหว่างผู้นํา
ทางด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่มีความสนใจร่วมมือกับประเทศไทยทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๒. ผลที่ได้รับจากการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ผู้เข้าชมนิทรรศการส่วนใหญ่ให้ความชื่นชมกับแนวความคิด
การจัดแสดงและตกแต่
ดแสดงและตกแต่งนิทรรศการ ตลอดจนการต้อนรับ และการให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นําไปจัดแสดง
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้
รรศการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษาความก้าวหน้าทางด้านโทรคมนาคม
น
จากต่างประเทศเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร นอกจากนี้
ยังได้มีการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ในงาน Thai night ซึ่งจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการจัดงาน
ITU TELECOM WORLD 2012 เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM
WORLD 2013 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเสนอชื่อ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่
ของสํานักเลขาธิการขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United
United Nations Industrial Development Organization-UNIDO)
Organization
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย
๒. อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการให้ หม่อมราชวงศ์
มราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลไทยเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO อย่างเป็นทางการ
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานการสนับสนุนให้ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่
พระยา โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๕
และการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) ครั้งที่ ๕ และการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และมอบหมายหน่
ะมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผล
การเข้าร่วมการประชุม ACMECS ครั้งที่ ๕ และการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีตามตารางติดตามผลการประชุมและการหารือ
ดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. การประชุม ACMECS ครั้งที่ ๕ ประเด็นติดตาม ได้แก่ การดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาระหว่างไทยกับ สปป.ลาว
สปป ลาว การเจรจาทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม
การทําเกษตรแบบมีสัญญาระหว่างไทยกับกัมพูชา การอํานวยความสะดวกการผ่านและข้ามแดนของคนและสินค้าตามแนวเส้นทาง
R8 และ R12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมตามที่ภาคเอกชนเรียกร้อง การผลักดันให้ความร่วมมือ
ด้านการค้าข้าวมีความคืบหน้า การจัดตั้งเมืองคู่แฝดชายแดน (Sister Cities) การยกระดับของการรักษาพยาบาลพื้นฐาน และการป้องกัน
โรคติดต่อ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน การพัฒนา Tourism Corridors เชื่อมโยงท่องเที่ยววัฒนธรรมของ ๕ ประเทศสมาชิก เช่น
พุกาม-เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เวี
เวียงจันทน์-เสียมราฐ-เว้ โครงการ ACMECS Single Visa และการดําเนินความร่วมมือภายใต้
กรอบ ACMECS อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุม ACMECS ครั้งที่ ๕
๒.๑ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเด็นติดตาม ได้แก่ การสถาปนาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ การประชุม
คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวี
เวียดนาม อย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ครั้งที่ ๓ การติดตามความเห็นของเวียดนามต่อร่างแผนปฏิบัติการ

๓๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

ขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การอํานวยความสะดวกในการขนส่งไทย-ลาว-เวี
ไทย เวียดนาม บนเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒
ความร่วมมือเรื่องข้าวและยางพารา และความร่
และควา วมมือด้าน ACMECS Single Visa
๒.๒ สปป.ลาว
ลาว ประเด็นติดตาม ได้แก่ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาว
มไทย ลาว อย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ครั้งที่ ๒
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ลาว แห่งที่ ๔ ให้แล้วเสร็จและการจัดพิธีเปิดสะพาน และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๕
(บึงกาฬ-ปากซัน) การก่อสร้างสะพานสําหรับรถไฟคู่ขนานกับสะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๑ การอํานวยความสะดวกในการขนส่งไทยไทย
ลาว-เวียดนาม บนเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ การประชุม JBC ครั้งที่ ๙ และความร่วมมือด้าน ACMECS Single Visa
๒.๓ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเด็นติดตาม ได้แก่ โครงการทวาย การแก้ปัญหาลักลอบค้าตามชายแดน
และแรงงานเมียนมาร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบต่อการดําเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security
Council : UNSC) ที่ ๒๐๙๔ (ค.ศ. ๒๐๑๓)
๒๐๑๓ เกี่ยวกับมาตรการคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่ถูกห้ามการเดินทาง
และอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม รายชื่อคณะบุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม รายการสิ่งของ วัสดุ เครื่องมือ สินค้า และเทคโนโลยี
และรายการสินค้าฟุ่มเฟือย
๒. ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งของไทย
งขอ งไทย ได้ แ ก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงการคลั ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่
ธน
งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการการบินพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว
และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรายชื่อล่าสุด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยสํานักงาน
ภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกขององค์การดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสํสํานักงานภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกขององค์การดังกล่าว (Agreement
Agreement between the Government of the
Kingdom of Thailand and the International Civil Aviation Organization regarding the Far East and Pacific Office
of the said organization) โดยเพิ่มคําว่า “อาคารสํานักงานเลขาธิการ” (Secretariat
Secretariat Building) และ “อาคารการประชุม”
(Conference Building) ไว้ใน Article III Section 4 ของความตกลงฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็น เจ้า ภาพ
ในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International
International Atomie Energy Agency : IAEA) ของประเทศไทย
จํานวน ๓ รายการ ได้แก่
๑.๑ การประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ “Severe
Severe Acute and Moderate Malnutrition (jointly with the
International Malnutrition Task
sk Force, IMTF)
IMTF in South-East Asia” ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑.๒ การฝึกอบรมในหัวข้อ “Image
Image Based Radiotherapy and QA for Lung and Gastrointestinal Cancer”
Cancer
ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖-๑๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑.๓ การประชุมเพื่อปรึกษาหารื
ษ อ ในหัวข้อ “Drafting
Drafting the Guidelines on Clinical Use of SPECT/CT
and Finalizing the Reporting Templates”
Templates ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรม และหากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคํา
ทีมิม่ ใิ ช่สารัตถะของร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรม ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก
๓. อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
และฝึกอบรมทั้ง ๓ รายการ

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรป อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรป
อย่างเป็นทางการ ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ
ติดตามผลการหารือตามตารางติดตามผลการเยือนที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทําต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
ดังนี้
๑. ราชอาณาจักรสวีเดน ประเด็นติดตาม ได้แก่ การเชิญนายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน
เยือนไทย การแสวงหาความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย นโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์
การส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าจัดแสดง Fairtrade ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
๒. ราชอาณาจั
าจักรเบลเยียม ประเด็นติดตาม ได้แก่ การเชิญนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรเบลเยียมเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
การเสด็จฯ เยือนไทยของเจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม พร้อมคณะนักธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
การลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยี
เบลเยียม (Joint
Joint Plan of Action between Thailand and Belgium 2013-2020) ความร่วมมือ
ด้านการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านการวิจัยและเทคโนโลยี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical
Medical Tourism) และการลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการบริการเดินอากาศ ระหว่างบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน
มหาชน) และ Brussels Airlines
(สายการบินแห่งชาติของเบลเยียม)
๓. สหภาพยุโรป ประเด็นติดตาม ได้แก่ การลงนามในร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
รอบด้านระหว่างประเทศไทยกับประชาคมยุโรปและรัฐสมาชิก (Framework
Framework Agreement on Comprehensive Partnership
P
and Cooperation between Thailand and the European Community and its Member States : PCA) การเจรจาความตกลง
การค้าเสรีไทยและสหภาพยุโรป (Thai
Thai-EU Free Trade Agreement) การเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary
Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรรมาภิบาล และการค้า (Forest
Forest Law Enforcement, Governance
and Trade : FLEGT) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป การจดทะเบียนสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication-GI) ของ EU แก่ก่สินค้าไทย มาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย/์ การขึ้นทะเบียนประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
การขอยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก้นสําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางสําหรับบุคคลธรรมดาของไทย ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านการเปลียนแปลงสภาพภู
ย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ การเยือนไทยของประธานคณะมนตรียุโรป

๓๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

การบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการด้านพรมแดน (ในกรอบอาเซียน) การพัฒนามาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรในระบบ
Fairtrade/ความร่
ความร่วมมือของไทยกับองค์การ Fairtrade/การขยายตลาดสินค้า Fair Trade ของไทยในต่างประเทศ การสนับสนุน EU
เข้าร่วมใน East Asia Summit (EAS) และการจัดประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมเจรจาความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเจรจาความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือกับ H.E. Mr.Henk Kamp, Ministry of Economic
Econ
Affairs
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการเศรษฐกิ จ ของราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ ในประเด็ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารตามแนวทาง Food Valley ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงวิชาการ
สนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีกําหนดการจั
หนดการจัดประชุมที่ประเทศไทยในราวเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ผลการหารือ
รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการเศรษฐกิ จ ของราชอาณาจั กรเนเธอร์ แลนด์ยิ น ดีส นั บสนุน ความร่ว มมือ ทางวิช าการเพื่ อ พัฒ นา
อุตสาหกรรมอาหาร โดยให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก Food Valley ในการให้คําแนะนําแนวทางการบริ
แนวทางการบ หารจัดการ
รวมทั้งการกําหนดรูปแบบและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยเพื่อบริการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทย
๒. การหารือกับผู้บริหารมูลนิธิ Food Valley ในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือการจัดประชุม
เชิงวิชาการสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศไทย ผลการหารือ ผู้บริหาร Food Valley
ได้ตอบรับให้ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาและจัดตั้งระบบการบริหารจัดการ Thailand
Food Valley ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประสานงานความร่วมมือในลักษณะ Triple Helix ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
และสถาบันวิจัย โดยจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเริ่มให้คําแนะนําในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
ตามคําเชิญของนางฮินา รับบานี คาร์ห รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ปากี
ทย สถาน
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าพบนายราชา เปอร์เวซ อัซรอฟ
นายกรัฐมนตรีปากีสถาน และนางฮินา รับบานี
บานี คาร์ห รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน และได้หารือในประเด็น
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านการศึกษาและความมั่นคงระหว่างประชาชน
รวมทั้งความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี นอกจากนี้ ยังได้พบปะข้าราชการระดับสู
บสูงและภาคเอกชนชั้นนําของไทยและปากีสถาน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ําถึงความสําคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน
เพื่อนําไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
๒. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติ
งตามตารางติดตามผลการเยือนที่กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทําขึ้น
๒.๑ เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น
โดยไทยสามารถใช้ปากีสถานเป็นประตูการค้าสู่อัฟกานิสถาน ตะวันออกกลาง เอเชียกลางและจีน การจัดทําความตกลงการค้าเสรี
ซึ่งไทยเสนอให้มีการหารือรายละเอียดในเรื่องนี้ในกรอบคณะกรรมการร่วมด้านการค้า (Joint
Joint Trade Committee) การจัดตั้ง
สภาธุรกิจร่วมเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและปากีสถาน การให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๓๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

ในปากีสถาน โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมี
ไทยมีศักยภาพ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ เหมืองพลอยและอุตสาหกรรมอัญมณี และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
๒.๒ ความร่วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งไทยจะมอบ
ทุนการศึกษาและจัดการฝึ
รฝึกอบรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนากับปากีสถาน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการเสริมสร้างขีดความสามารถในสาขาต่าง ๆ เช่น อัญมณี การท่องเที่ยว การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่น ๆ
ที่ไทยกับปากีสถานเห็นชอบร่วมกัน
๒.๓ ความร่วมมือด้
อด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในเอเชีย การพิจารณาจัด road show หรือนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในปากีสถาน และ
การสนับสนุนให้โรงพยาบาลชั้นนําของไทยแต่งตั้งสํานักงานตัวแทนในปากีสถาน
๒.๔ ความมั่นคงและการทหาร ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายและอาชญากรรมเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๖
๒.๕ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ การยกระดับความร่วมมือภายใต้กรอบสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association
Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF) และองค์การความร่วมมืออิสลาม
(Organization
Organization of Islamic Cooperation : OIC) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia
Asia Cooperation Dialogue : ACD) การสนับสนุน
ปากีสถานในการสมัครเป็นประเทศคู่เจรจา (full dialogue partner) ของอาเซียน การขอรับการสนับสนุนจากปากีสถานในการสมัคร
รับเลือกตั้งในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี
วาระ ค.ศศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ รวมทั้งการขอ
ความร่วมมือจากปากีสถานเพื่อพิจารณาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับประเทศไทยในแถลงการณ์ของที่ประชุมสุดยอด OIC ครั้งที่ ๑๒ ที่กรุงไคโร
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับความเป็นจริง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงระหว่า งกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ ระบุลําดับความสําคัญของสาขาที่จะร่วมมือ ได้แก่ ด้านอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และยา
๑.๑.๒ รูปแบบความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยน
นักวิชาการและนั
รและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การจัดสัมมนาและเวทีหารือ การจัดนิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรม การดําเนินโครงการ
ร่วมด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการและหน่วยวิจัยร่วมกัน และรูปแบบอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกัน
๑.๑.๓ ค่าใช้จ่ายด้านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ จะครอบคลุมในส่วนของภาคี
ผู้ส่งจะรับภาระค่าเดินทางไป-กลั
กลับ ระหว่างเมืองหลวงของคู่ภาคี และภาคีผู้รับหรือองค์กรคู่ความร่วมมือจะต้องครอบคลุมค่ายานพาหนะ
ค่าอาหาร และที่พักในประเทศ
๑.๒ อนุมัติให้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห รือ ผู้ที่ไ ด้รับ มอบหมายเป็น ผู้ล งนาม
ในร่างความตกลงฯ
๔๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสาขาความร่วมมือ
ภายใต้ร่างความตกลงฯ ควรครอบคลุมสาขาความร่วมมือด้านแร่ธาตุ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมด้านแร่ธาตุ
โดยเฉพาะโลหะมูลฐานเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. สํ าหรั บค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ นการให้ ใช้ จ่ ายจากงบประมาณรายจ่ ายประจํ
ายประจํ าปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ของสํานั กงานปลั ด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว
จํานวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติลงนามและดําเนินการให้สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี มีผลใช้บังคับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบร่ า งสนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ กั น ทางการศาลในคดี แ พ่ ง และพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า ง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และอนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
เป็นผู้ลงนามสนธิสัญญาฯ โดยสาระสําคัญของสนธิสัญญาฯ เป็นการกําหนดเงื่อนไขการให้
นไขการให้ความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่ง
และพาณิชย์ระหว่างภาคีทั้งสองฝ่าย ได้แก่
๑.๑.๑ ภาคีทั้ง สองฝ่า ยตกลงที่จ ะให้ค วามช่ว ยเหลือ กัน ในการส่ง เอกสาร การสืบ พยานหลัก ฐาน
และการแลกเปลี่ยนข้ข้อสนเทศทางกฎหมายและข้อมูลคดีที่เปิดเผยต่อสาธารณะในคดีแพ่งและพาณิชย์
๑.๑.๒ คนชาติของภาคีแต่ละฝ่ายจะได้รับความคุ้มครองทางการศาลเช่นเดียวกันกับที่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
ให้แก่คนชาติของตน รวมถึงนิติบุคคลซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของภาคีฝ่ายหนึ่ง และมีภูมิลําเนาอยู่ในอาณาเขตของภาคีฝ่ายนั้น
๑.๑.๓ ภาคีแต่ละฝ่ายมีสิทธิปฏิเสธการให้ความช่วยเหลื
วยเหลือหากเห็นว่าจะกระทบต่ออธิปไตย ความมั่นคง
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของศาล
๑.๑.๔ การดําเนินการตามคําร้องขอต้องไม่เป็นเหตุให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
เว้นแต่ การส่งเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายด้วยวิธีการส่งเอกสารเป็นพิเศษ หรือการสืบ
พยานหลักฐานที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือล่าม
๑.๑.๕ เจ้าหน้าที่ทางทูตหรือกงสุลของภาคีแต่ละฝ่ายอาจส่งเอกสารทางการศาลให้แก่คนชาติของตน
หรือสอบปากคําคนชาติของตน ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของภาคีอีอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายของภาคี
อีกฝ่ายหนึ่งและจะใช้มาตรการบังคับอย่างใด ๆ มิได้
๑.๑.๖ พยานบุคคลอาจปฏิเสธที่จะเบิกความ หากเป็นผู้มีเอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน หรือมีหน้าที่จะปฏิเสธ
การเบิกความ
๑.๑.๗ สนธิสัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บับังคับเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ภาคีทั้งสองฝ่ายได้แจ้ง
ต่อกันเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูตว่า แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติตามมาตรการที่จําเป็นตามกฎหมายภายในของตนเพื่อให้
สนธิสัญญานี้มีผลใช้บังคับแล้ว
๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สนธิสัญญาฯ
มีผลใช้บังคับ ตามแต่จะได้ตกลงกับฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑.๓ หากมีค วามจํา เป็น ต้อ งแก้ไ ขปรับ ปรุง ร่า งสนธิสัญ ญาฯ ในส่ว นที่ไ ม่ใ ช่ส าระสํา คัญ ก่อ นมีก ารลงนาม
ให้สํานักงานศาลยุติธรรมสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้สํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างสนธิสัญญาฉบับนี้
เป็นหนัง สือ สัญ ญาที่มีผ ลผูก พัน ราชอาณาจัก รไทย หากผู้ล งนามหนัง สือ สัญ ญามิใ ช่น ายกรัฐ มนตรีห รือ รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงการต่
การต่างประเทศ ผู้ลงนามต้องได้รับมอบอํานาจโดยหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Full Powers) ซึ่งออกให้โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้ง
กลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่
ใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วย
การจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Memorandum
Memorandum of Understanding between the Government of the
Kingdom of Thailand and the Government of Mongolia on the Establishment of the Consultative Body on
Bilateral Cooperation) มีสาระสําคัญเพื่อจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีเพื่อหารือ ทบทวนและผลักดันความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การค้า การลงทุน ธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือ
ทางวิชาการให้มีความเป็นรูปธรรม
๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์
บผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศเติมคําว่า “years” ในบันทึกความเข้าใจฉบับภาษาอังกฤษ ในบรรทัดแรกของ Article 5
หลังคําว่า “two” ก่อนการลงนามด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint
(
Press Statement) ว่าด้วยผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และความมั่นคงติมอร์-เลสเต
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๑. เห็นชอบร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี
กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเต ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดยร่างเอกสาร
แถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นําและเจ้าหน้าที่ระหว่างกันอย่างสม่ําเสมอเพื่อช่วยผลักดัน
ความร่วมมือต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้า
๑.๒ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของไทยในติมอร์ฯ
ในสาขาที่ไทยมีความสนใจ ได้แก่ พลังงาน ประมง การก่อสร้าง และการท่องเที่ยว
๑.๓ ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาพลังงาน
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุของติมอร์
อ -เลสเต
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเห็นพ้องสนับสนุนการลงทุนของบริษัท ปตท.
ปตท จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ในติมอร์ฯ
๔๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๔ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับติมอร์ฯ
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี
กเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างกัน
๑.๕ ไทยยินดีสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับติมอร์ฯ เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๖ ยืนยันหลักการของไทยที่จะสนับสนุนติมอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ในขณะทีฝ่ ่ายติมอร์ฯ แสดงความพร้อม
ที่จะสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี ค.ศ.
ค ๒๐๑๗-๒๐๑๘
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่สอดคล้องกับนโยบายและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย
ทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนํ
งนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําร่างเอกสารถ้อ ยแถลงร่ว มระหว่า งมองโกเลีย กับ ประเทศไทยในโอกาสการเดิน ทางเยือ นมองโกเลีย
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบต่อร่างเอกสารถ้อยแถลงร่วมระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทย (Joint
Joint Statement between Mongolia
and Thailand) ในโอกาสการเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
โดยร่างเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่นของผู้นําทัง้ สองฝ่ายทีจ่ ะกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดมากขึ้น และมุ
และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเนื้อหาระบุถึงการเริ่มมิติใหม่แห่งความสัมพันธ์สองฝ่าย การวางกรอบความร่วมมือในอนาคต การเพิ่ม
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การขยายการค้าและการลงทุน การมีความร่
วามร่วมมือด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มความตระหนักรู้
ของสาธารณชนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การกระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี รวมทั้งทิศทางในอนาคต
และการดําเนินการในขั้นต่อไป
๒. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ
๓. หากมีความจําเป็นต้
นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)) เพื่อเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมด้านการเกษตร ในหัวข้อเรื่อง
อง “Food Security : the Asian
Solution” ภายใต้ Boao Forum for Asia Annual Conference 2013 ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ มณฑลไหหลํา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Boao Forum for Asia Annual Conference 2013 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (นายสี จิ้นผิง) ประธานในพิธีการประชุมฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์มีสาระสําคัญเกี่ยวกับความท้าทายและความร่วมมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเอเชียมี
ยมีศักยภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุดในโลก ความพยายามร่วมกันในการเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของโลกจําเป็นต้องใช้ความไว้วางใจและการทํางานร่วมกันเพื่อส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกประสบความสําเร็จ การพั
กา ฒนา
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีความท้าทายต่อไปในอนาคต ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมทังมุ
ง้ มุ่งเน้นการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๒. การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายหาน
นายหาน ฉางฟู่) เกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านการเกษตร โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเห็นร่วมกันว่า ความมั่นคงทางอาหารเป็
คงทางอ
นเรื่องที่รัฐบาล
ทั้งสองประเทศยังต้องให้ความสําคัญ ซึ่งความร่วมมือทางด้านวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับ สนุน ความมั่น คงทางอาหาร
ของแต่ละประเทศ รวมถึงภูมิภาคและทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางการดําเนินความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิงการวิ
ง่ การวิจัยและพัฒนาร่วมกันในด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ และการลงทุนจัดตั้งบริษัทในการซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศไทย
รวมถึงความร่วมมือทางด้านสหกรณ์ โดยฝ่ายไทยได้เชิญให้ฝ่ายจีนมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศไทยเพื่อจะได้
เชื่อมโยงในกิจกรรมร่วมกันทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในอนาคต
๓. การเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมด้านการเกษตรในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร (Food
Food Security) รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได้กล่
กล่าวอภิปรายโดยมีสาระสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่า ความมั่นคง
ทางอาหารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นเรื่องที
ง ทุท่ กุ ประเทศต้องให้ความสําคัญ ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตร
และมีเป้าหมายในการเป็นครัวของโลกได้มีการปฏิรูปด้านนโยบาย โดยการดําเนินการในนโยบายกําหนดเขตการผลิ
หน
ตสินค้าเกษตร
ที่มีการแนะนําในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร รวมทั้งดําเนินการเตรียมการรองรับผลผลิต
โดยการจัดเตรียมแหล่งรวบรวมผลผลิต แหล่งแปรรูป และการตลาด รวมถึงการเตรียมการในด้านระบบการขนส่งที่ต้องมีการเชื่อมโยง
กับแหล่งการผลิ
รผลิตรวมถึงการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงรากฐานของการพัฒนาทางด้านการเกษตรของประเทศไทยที่ได้นํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยในชนบท และยังชี้ให้เห็นว่า การพัฒนา
ทางด้านการเกษตรต้องคํานึงถึงการดําเนินการที่เป็นมิตรกั
ตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากทุกประเทศเพื่อความมั่นคง
ทางอาหารของภูมิภาคและของทั่วโลก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
๔. การดูงานด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดการดูงานด้านการเกษตรให้กับ
รองนายกรัฐมนตรี
ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)) ๒ แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเมืองป๋ออ้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ให้ความสนใจในการเดินทางมาพักผ่อนและรับประทานอาหาร
พื้นบ้านที่ปรุงโดยผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
ทางการเกษตรของเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกผักหมู่บ้านตัวหมู่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการเพาะปลูกบนพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนมองโกเลียในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙
๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เดินทาง
ไปเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ มีผลการเยือนโดยสรุป ดังนี้
๑. การลงนามในเอกสารความตกลง ๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (๒) ความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ (๓) บันทึกความเข้
วามเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลียกับสํานักงานคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน โดยทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดยฝ่ายไทย
จะสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนไทยมาช่วยพัฒนาและลงทุนในด้านเหมืองแร่
งแร่ การท่องเที่ยว การเกษตร การปศุสัตว์ ครอบคลุมถึง
การส่งออกและนําเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สาธารณสุข และพลังงาน และทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน
ให้เป็นสองเท่าในอีก ๓ ปีข้างหน้า (พพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) และสามารถก่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าหรือ Joint Trade
Committee (JTC) ขึ้นโดยเร็ว นอกจากนี้ ในด้านการศึกษาฝ่ายมองโกเลียยังขาดแคลนสาขาวิชาเกี่ยวกับการโรงแรม จึงขอให้
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗ นี้จะครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-มองโกเลี
มองโกเลีย นายกรัฐมนตรีได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี
มองโกเลียเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

๔๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒. การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประชาคมประชาธิปไตย (Community
Community of Democracies) ครั้งที่ ๗ และกล่าวสุนทรพจน์
ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันประชาคมประชาธิปไตยมีสมาชิก ๑๒๙ ประเทศ และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมในการหารือและแลกเปลี่ยนความคิ
น
ดเห็นระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง จึงเห็นควรให้กระทรวง
การต่างประเทศรับไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและเวทีการประชุมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อประเทศไทย
ปร
จะได้พิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร และการประชุมในเวทีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและฟิลิปปินส์ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจั ด ทํ า และลงนามบั น ทึ ก ความตกลงระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ
กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู (Memorandum
Memorandum of Agreement between the Ministry
of Education of the Kingdom of Thailand and the Department of Education of the Republic of the Philippines
on Exchanges of Professional Teachers) ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารื
ารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ
๒. สําหรับกรณีการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) เป็นกรณีการทําความตกลงในระดับหน่วยงานของรัฐ
ไม่ใช่ระดับรัฐหรือรัฐบาล ไม่เข้าลักษณะการทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ จึงไม่จําเป็นต้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) เพื่อการลงนาม
ดังกล่าว ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๕

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในการเดินทาง
ไปตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี และการเดินทางไปตรวจราชการที่ประสบภัยแล้ง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
และจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศั
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. รายงานการติ
รติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ จังหวัดจันทบุรี
๑.๑ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดจันทบุรีได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๗๐ ล้านบาท ปัจจุบันมีสมาชิก
๙๕,๗๑๐ คน และสมาชิกเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จํานวน ๘๐ โครงการ มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จํานวน
๑๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๐,,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๑ เนื่องจากโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เช่น การขอใช้เงินอุดหนุนในการไปทัศนศึกษาท่องเที่ยว เป็นต้น
๑.๒ โครงการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดจันทบุรีมีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จํานวน ๔๓๐,๒๑๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๐ ของจํานวนประชากร โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการสิทธิประโยชน์หรือบริการ
ที่จําเป็นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานเดียวกั
ยวกัน อย่างเท่าเทียม สําหรับปัญหาอุปสรรคของจังหวัดจันทบุรี คือ ปัญหา
กลุ่มประชากรแฝง และปัญหาแรงงานต่างด้าวซึ่งมีอยู่ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เข้ามาถูกกฎหมาย กลุ่มเข้ามาแบบผิดกฎหมาย และกลุ่มที่
เข้าออกผ่านจุดผ่านแดนแบบเข้า-ออก
ออก ทําให้มีการใช้งบประมาณในการรักษามากขึ
ษามา ้น
๑.๓ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ได้รับจัดสรร จํานวน ๔,๑๗๔ เครื่อง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้รับจัดสรร จํานวน ๒,๙๕๕ เครื่อง
โดยพบว่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก นักเรียนสามารถเพิ่มทักษะการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี สําหรับปัญหาอุปสรรคที่พบ อาทิ ครู ผู้สอนชั้นประถมปีที่ ๑ ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพื่อใช้ในการเตรี
ตรียมการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่ครบจํานวน เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายเข้าย้ายออก และบางโรงเรียน
ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนในการส่งซ่อมเครื่องแท็บเล็ต และระยะเวลาหรือเงื่อนไขการรับประกัน ทําให้มีการดําเนินการล่าช้า เป็นต้น
๒. รายงานการเดินทางไปตรวจราชการภัยแล้งจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
๒.๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอพนมสารคามและบางน้ําเปรี้ยว ประชาชน
ได้รับผลกระทบ ๕๔๐ คน จํานวน ๑๘๐ ครัวเรือน พื้นที่นาข้าวเสียหาย ๒,๘๓๑ ไร่ และคาดว่าจะได้ด้รับความเสียหายเพิ่มอีกประมาณ
๑,๐๐๐ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ในบางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
ซึ่งสถานการณ์โดยรวมจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาได้
๒.๒ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๘ อําเภอ ได้แก่ อําเภอขลุ
อขลุง ท่าใหม่ โป่งน้ําร้อน สอยดาว แก่งหางแมว
มะขาม นายายอาม และเขาคิชฌกูฏ รวมทั้งสิ้น ๔๓๗ หมู่บ้าน โดยจังหวัดได้ดําเนินงานตามหลัก 2P2RR ได้แก่ การป้องกัน (Prevention)
การเตรียมความพร้อม (Preparation) การรับมือ (Response) และการฟื้นฟู (Recovery) เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

๔๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดให้การจัดที่พักอาศัยของทางราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น ในการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวควรคํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากบ้านพัก
ข้าราชการให้ได้มากที่สุด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด และกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือพนักงานตามกฎหมายอื่นใดที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎี
าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอื่นที
นที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
เป็นครั้งแรก ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ นั้น ควรบัญญัติให้เกิดความชัดเจนถึงการไม่ได้รับสิทธิดังกล่
ก าว
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอื่นได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี
กานี้เป็นครั้งแรก และโอนมาเป็นข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ในครั้งต่อ ๆ ไป ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม
กรณีห ย่อนความสามารถบกพร่อ งในหน้าที่ห รือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีม ลทินหรือมัว หมอง และกรณี
ต้องรับโทษจํจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ.
ก ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง
หมอ
และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล พ.ศ.
พ ....
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎ ก.พ.ฯ
ก มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามั
นสามัญออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ๔ กรณี คือ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ (๓)
กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตามมาตรา ๑๑๐ (๖) กรณีมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๑๑๐ (๗)
และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ซึ่งยัง
ไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกตามมาตรา ๑๑๐ (๘)
๒. กําหนดให้การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามกฎ
ออกจ
ก.พ. นี้ ให้ทําเป็นคําสั่งระบุเหตุแห่งการสั่ง
ระบุวันที่จะให้ออกจากราชการ รวมทั้งต้องแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ในคําสั่งด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเพิ่ม “กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ” ขึ้นใหม่
๑.๒ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๔๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑.๓ โอนภารกิจ ของสํา นัก งานความร่ว มมือ เพื่อ การพัฒ นาระหว่า งประเทศให้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของภารกิจ
ของกรมความร่วมมือระหว่
หว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างมาตรา ๔ ของร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศศ. .... กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการยุบสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไปโดยผลของกฎหมาย จึงไม่จําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยุบสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอีกต่อไป และเห็นควรแก้ไขร่างมาตรา ๕ เป็น
“ให้
ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง อัตรากําลัง และภาระผูกพัน
ทั้งปวงของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๔๗ ไปเป็
เป็นของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ไปประสานงานกับคณะกรรมการ
คณะกรรมกา
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกําหนดวันเสนอรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)) ต่อที่ประชุมรัฐสภา แล้วรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขข้อ ๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ
การกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการอีกหนึ่งคน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
๒. ให้รับข้อ สัง เกตของสํา นัก งานคณะกรรมการกฤษฎี
งา นคณะกรรมการกฤษฎีก าเกี่ย วกับ การเพิ่ม รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงพาณิช ย์
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการอีกตําแหน่งหนึ่ง
จะมีผลทําให้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา (คทป.) มีรองประธานกรรมการสองคน จึงจําเป็
เ นต้องกําหนดรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง และรองประธานกรรมการคนที่สองให้ชัดเจน รวมทั้งควรแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการประชุมของ คทป.
คทป ตามที่กําหนดไว้
ในข้อ ๗ วรรคสอง ของระเบียบฯ เพื่อให้รองรับกันด้วยว่า “ในการประชุ
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบับัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการทั้งสองคน
ไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้
หน้ าที่ได้ ให้ก รรมการที่ม าประชุมเลือ กกรรมการคนหนึ่งทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ฯ
นอกจากนี้ เนื่องจากองค์ประกอบของ คทป.
คทป มีจํานวนมาก การใช้รูปแบบการจัดเรียงลําดับโดยแยกกรรมการโดยตําแหน่งแต่ละตําแหน่ง
อย่างชัดเจนจะทําให้เนื้อหาไม่กระชับ ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบแบบการร่
แบบ
างกฎหมายของสํานักงานฯ ที่จะจัดเรียงลําดับตําแหน่ง
างกฎหมายของสํ
กรรมการตามประเภทของกรรมการซึ่งจะทําให้เนื้อหากระชับขึ้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๔๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และร่างกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และร่างกฎกระทรวงอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง
งกฎกระทรว
ในเรื่องนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
พ ....
มีสาระสําคัญคือ
๑.๑ ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ
โดยการทําฝน กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในชั้นบรรยากาศ และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการของประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพั
และพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝนและการดัดแปรสภาพอากาศ
ตลอดจนการให้บ ริก ารด้า นการบิน และการสื่อ สารเพื่อ สนับ สนุน ภารกิจ ด้า นการเกษตรและอื่น ๆ โดยให้มีอํา นาจหน้า ที่
ตามที่กฎหมายกําหนด
๑.๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม กองบริหารการบินเกษตร
เก
กองปฏิบัติการฝนหลวง และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
๑.๓ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนด
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยตัดอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร ของสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
ออกจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเก
โดย
๒.๑ ให้ยกเลิก (๙๙) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๒ ให้ยกเลิก (๑๖
๑๖) ของ ก. ราชการบริหารส่วนกลาง ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๓ ให้ยกเลิกข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เป็นส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรั
ดการทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
๑. กรมชลประทาน
๒. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๓. กรมพัฒนาที่ดิน
๔. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เกษตรกรรม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ประชาชนแจ้งเรื่อง
ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ [๔ ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ช่องทางตู้ ปณ.๑๑๑๑/ไปรษณี
ปณ
ย/์ โทรสาร
ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th) และช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑] รวมทั้งสิ้น ๒๖,๘๗๕
๘๗๕ ครั้ง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชน
ร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดตั้งปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ เหตุเดือดร้อน
รําคาญ และการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐกรณีคัดค้านเนื้อหาของร่างกฎหมายที่แก้ไขวาระการดํารงตําแหน่ง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านให้ดํารงตําแหน่งคราวละ ๕ ปี ตามลําดับ
๒. หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๓ ลําดับแรก ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รองลงมาคือ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลําดับ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รองลงมาคือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การเกษตร ตามลําดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี ตามลําดับ
๓. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเรียงตามลําดับประเภทเรื่องที่มีการร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นมาก
ที่สุด ๑๐ ลําดับแรก ได้แก่ สาธารณู
ณูปโภค ๓,๒๕๓ เรื่อง สังคมเสื่อมโทรม ๒,๒๕๔ เรื่อง การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
และโครงการของรัฐ ๒,๒๐๘ เรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์ ๘๘๘ เรื่อง การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ๘๑๙ เรื่อง ร้องเรียน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๘๑๙ เรื่อง การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗๘๐ เรื่อง การใช้อํานาจของหน่วยงาน
ของรัฐ ๖๓๙ เรื่อง การพนัน ๕๓๔ เรื่อง และการเกษตร ๔๕๕ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
ที่เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๖๑) และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๖๑) ใช้ช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไป
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยได้เป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ และพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
๑.๒ ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒนาองค์ การให้มี ขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุค ลากรมีค วามเป็น มืออาชี พ
ประกอบด้
ะกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุนและส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
กลยุทธ์การบริหารสิสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ
๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วยกลยุทธ์การออกแบบ
และพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ และปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง
นกลา
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์การทบทวนภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจงาน
และกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ และส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย
๑.๖ ยุทธศาสตร์
ตร์ที่ ๖ การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกอบด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการ
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
๑.๗ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๗ การสร้ า งความพร้ อ มของระบบราชการไทยเพื่ อ เข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น
ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารงานของหน่ว ยงานที่มีค วามสํา คัญ เชิง ยุท ธศาสตร์เ พื่อ เข้า สู่ป ระชาคมอาเซีย น
และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.รร. รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรมีแผนในด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน (Talent
Talent mobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งสองทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและจากภาคเอกชน
ไปสู่ภาครัฐ ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานประเภทบริ
คลากรในสายงานประเภทบริหารและสายงานประเภทวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ของอีกสายงานด้วย ควรมีแผนในด้านการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเพื่อทดแทนบุคลากรที่จะพ้นไปจากระบบราชการในอนาคต
ทั้งจํานวนกําลังคนและสมรรถนะที่ต้องการ เช่น แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan)
lan) และความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career path) เป็นต้น รวมทั้งควรให้ความสําคัญกับการนําวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-government) และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน (e-service) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยร่างพระราชบัญญัติฯ
มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กําหนดให้กรรมการรั
รรมการรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส่วน
ได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธาน
ประธ
กรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของคณะกรรมการรั
ารโดยการมอบหมายของคณะก
ฐวิสาหกิจนั้น
๑.๒ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
การมีประโยชน์ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
๑.๓ แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจําคุกของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
๑.๔ กําหนดให้ผู้บริหารต้องไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็
เป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้อง
กับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจนั้น
๑.๕ กําหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจใช้ดุลพินิจในการรับผู้มีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษ
จําคุกตามมาตรา ๙ (๕) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจได้
๑.๖ กําหนดยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้บริหาร และแต่งตั้งกรรมการที่มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ
สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีเหตุตุผลจําเป็นพิเศษที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดโดยให้การได้มาและการจ้างผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑.๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรารักษาการ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั
การกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
๒. ให้กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้บริหารและการจ้างผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจที่มีเหตุผลจําเป็นพิเศษที่ได้รับการยกเว้นตามร่างมาตรา ๑๐ ที่มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้เพื่อประกอบ
การพิจารณาด้
าด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
๓. ให้ ก ระทรวงการคลั ง ศึ ก ษาและจั ด ทํา ร่ า งกฎหมายลํา ดั บ รองที่ จํา เป็ น เพื่ อ รองรั บ การประกาศใช้ ค วบคู่
กับร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... ในระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้สามารถแต่งตั้งคณะทํางานต่าง ๆ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาขึ้นเพื่อดําเนินการดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยงานราชการนํา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government
Government Website Standard)”
Standard) ที่สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) (สรอ.)
(
ดําเนินการ ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government)
ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
๑.๒ ให้ สรอ. จดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ “data.go.th
data.go.th” และ “apps.go.th”
ในการให้บริการเว็
เว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็นศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ
(Government
Government Application Center) ตามลําดับ
๑.๓ ให้เว็บไซต์ของ ๗ กระทรวง ๑ หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในรายการที่องค์การสหประชาชาติจะทําการตรวจประเมิน
ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพั
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุ
ของกระทรวงแรงงานและกระทรวง
ข
ที่เห็นควรให้ สรอ. ทําการประเมินเว็บไซต์ของ ๗ กระทรวง ๑ หน่วยงาน ว่ามีส่วนใดที่จะต้องพัฒนา/ปรั
นา บปรุง ตามข้อกําหนดของ
องค์การสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานให้คําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว
เพื่อให้ทันต่อการตรวจประเมิ
เมินขององค์การสหประชาชาติ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ตลอดจนให้ค วามช่ว ยเหลือ
และสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการตรวจประเมินฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ
๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานความก้าวหน้าการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ของ ๗ กระทรวง ๑ หน่วยงานดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ
๔. สํา หรั บ ภาระงบประมาณที่ จ ะใช้ จ่ า ยเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ต ามแนวทางมาตรฐานภาครั ฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยสํานักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณรองรั
รองรับภารกิจดังกล่าวให้แก่กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับหน่วยงานที่เหลือ ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่
ยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
หรือขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ตามความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อไป

๕๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
เมื่ อวั นที่ ๒๘ มี นาคม ๒๕๕๖ ตามที่ ร องนายกรั ฐมนตรี (นายกิต ติรั ตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่ นกรองเรื่ องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ มีสาระสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาสมาชิก กบข.
กบข ในเรื่องบํานาญ โดย
๑.๑.๑ ข้าราชการ (สมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และสมัครเป็นสมาชิก
กบข.)
๑.๑๑.๑.๑ สมาชิก กบข. ซึ่งประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
และให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑.๑๑.๑.๒ ผู้ซึ่งจะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงเมื่อวันออกจากราชการ
๑.๑๑.๑.๓ การแสดงความประสงค์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือวันออกจากราชการ
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
พ ๒๔๙๔ ทั้งนี้ การแสดงความประสงค์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๑.๑๑.๑.๔ ข้าราชการตามข้อ ๑.๑.๑.๑-๑.๑.๑.๓ ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ
และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยให้ กบข.
กบข ส่งเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินสํารอง สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์
สะสมและผลประโ ของเงิน
ดังกล่าว กบข. จะจ่ายคืนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น
๑.๑๑.๑.๕ การส่งเงินเข้าบัญชีเงินสํารองและการจ่
องและการจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่
กบข. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังซึ่งจะกําหนดให้ กบข.
กบข นําเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์
ของเงินดังกล่าวที่ได้รับคืนจากสมาชิกส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง ทั้งนี้ กบข.
กบข จะต้องจัดทํารายงานการนําเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ
และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวส่งเข้าบัญชีเงินสํารองต่อกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งจะกําหนด
รายละเอียดข้อมูลที่ กบข. จะต้องรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ
๑.๑๑.๑.๖ หากข้าราชการซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่
วา
อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
หรือก่อนวันออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ
๑.๑.๒ ผู้รับบํานาญ (สมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และสมัครเป็นสมาชิก
กบข. แต่ได้ออกจากราชการแล้ว)
๑.๑๑.๒.๑ หากประสงค์จะขอกลับไปรับบํานาญตามสูตรเดิม (พระราชบั
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔) ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และผู้รับบํานาญ
จะต้องคืนเงินก่อน (เงิเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว)
ว ที่ได้รับไปแล้
บไปแล้วแก่ทางราชการโดยผู้รับบํานาญ
จะได้รับบํานาญตามสูตรเดิม ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยวิธีหักกลบลบกัน
๑.๑๑.๒.๒ การหักกลบลบกัน หากมีกรณีที่ผู้รับบํานาญต้องคืนเงิน ให้ผู้รับบํานาญคืนเงินแก่ส่วนราชการ
ผู้เบิกภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อนําส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยเงินที่ส่วนราชการได้รับคืน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หากมีกรณีที่ต้องคืนเงินให้ผู้รับบํานาญ กรมบัญชีกลาง
จะคืนเงินให้ผู้รับบํานาญ หากมีเงินเหลือ จะนําส่งเข้าบัญชีเงินสํารอง
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๑.๑๑.๒.๓ ผู้รับบํานาญที่ได้แสดงความประสงค์แล้ว เป็นผู้รับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ แต่หากผู้รับบํานาญมีกรณีที่ต้องคืนเงิน ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงจะได้รับสิทธิดงั กล่าว
๑.๑๑.๒.๔ หากผู้รับบํานาญซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึงแก่ความตายก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ และหากมีกรณีต้องคืนเงิน ให้ส่วนราชการผู้เบิกแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อถอนเงิน
ที่ผู้รับบํานาญคืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบํานาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด จะกําหนดเรื่อง
การดําเนินการถอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบํานาญที่ตายไปก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ
๑.๓ เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว รวมทั้งเงินบํานาญ
ส่วนเพิ่ม จากการดําเนินการตามแนวทางที่ให้ข้าราชการและผู้รับบํานาญ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข.
กบข โดยสมัครใจสามารถเลือกกลับ ไปรับ
บํานาญตามระบบเดิม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและลดภาระให้แก่ข้าราชการและผู้รับบํานาญ
๒. ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศศ. .... ให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
(เรื
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็ นทางการนอกสถานที่ ณ จัง หวัดกําแพงเพชร)
แพงเพชร รับทราบเกี่ยวกับการจัดการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งต่อไปที่จังหวัดกําแพงเพชร ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นเจ้าภาพหลัก นั้น เนื่องจากตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ปรับปรุงใหม่คาดว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สภาผู้แทนราษฎร
จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ในวาระที่ ๑ จึงขอเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร ไปเป็นวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แทน ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายวราเทพ รัตนากร) และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด มีสาระสําคัญคือ
ยกเลิกประกาศสํานัก นายกรัฐ มนตรี เรื่อ ง ระเบีย บการใช้ตัว สะกด ลงวัน ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และให้ใ ช้พ จนานุก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นแบบมาตรฐานสําหรับใช้ในการเขียนหนังสือไทย ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๙.๓๔ ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา ๓๘.๘๑
๘๑ ล้านคน ผู้ว่างงาน ๒.๔๕ แสนคน
และผู้ที่รอฤดูกาล ๒.๘๕ แสนคน โดยผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕.๔ แสนคน
(จาก ๓๘.๘๐ ล้านคน เป็น ๓๙.๓๔ ล้านคน)
นคน
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(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒. ผู้มีงานทํา ๓๘.๘๑
๘๑ ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ จํานวน ๗.๕
๗ แสนคน (จาก ๓๘.๐๖ ล้านคน
เป็น ๓๘.๘๑ ล้านคน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐ ซึ่งผู้ทํางานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาที่พักแรม
และการบริการด้านอาหาร สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ สาขาการผลิต สาขาการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และสาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ สําหรับผู้ทํางานลดลง ได้แก่ ผู้ทํางานสาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ
เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลียง
ย้ ง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
๓. ผู้ว่างงานทั่วประเทศ มีจํานวน ๒.๔๕ แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ ๐.๖ ของกําลังแรงงานรวม
(ลดลง ๑.๑ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕) ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที
งงา ่ไม่เคยทํางานมาก่อน จํานวน
๑.๐๒ แสนคน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อน จํานวน ๑.๔๓ แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต ๗.๖ หมื่นคน
ภาคการบริการและการค้า ๔.๙ หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม ๑.๘ หมื่นคน ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
ษ ๑.๑๓ แสนคน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔.๕ หมื่นคน ระดับประถมศึกษา ๔.๕ หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓.๖ หมื่นคน และไม่มีการศึกษา
และต่ํากว่าประถมศึกษา ๖.๐ พันคน ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙.๘ หมื่นคน ภาคกลาง ๖.๐ หมื่นคน
ภาคใต้ ๔.๖ หมื่นคน กรุงเทพมหานคร
งเทพมหานคร ๒.๕ หมื่นคน และภาคเหนือ ๑.๖ หมื่นคน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีอัตรา
การว่างงานสูงสุดร้อยละ ๐.๘ รองลงมาเป็นภาคกลางและกรุงเทพมหานครร้อยละ ๐.๖ และภาคเหนือร้อยละ ๐.๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) โดยผลการจัดอันดับ Waseda University International e-Government
Government Ranking 2013 ของสถาบันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๐
จาก ๕๕ ประเทศทั่วโลก มีลําดับที่ดีขึ้น ๓ อันดับ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ ๒๓) และเป็นอันดับ ๒ ในภูมิภาคเอเชีย
รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. .... ตามที่ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.
พ ๒๕๕๐
๒. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๓. กําหนดให้ส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย สํานักงานเลขาธิการ กองกฎหมาย
และระเบียบราชการ กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
นาระบ
กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ กองพัฒนาระบบ
ราชการ ๑ กองพัฒนาระบบราชการ ๒ กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ผลภาครา
๔. กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ก.พ.ร.
ก

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ก ารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ปฏิบัติงานจัดทําสั ญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
การรักษาพยาบาลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบการปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาลกรณีผู้ป ฏิบัติง านจัด ทํา สัญ ญาประกัน ภัย
เพื่อคุ้มครองการรักษาพยาบาลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด โดยให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
พ ๒๕๕๓ มาตรา ๑๑ กล่าวคือ หากสิทธิที่จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยนั้นต่ํากว่า
ค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ผู้นนจะยั
นั้ จะยังคงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองอีก ในส่วนที่ยังขาดอยู่
หลังจากได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยไปแล้ว แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ
๒. ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการและหลักฐานการเบิกจ่ายให้ชัดเจนและรัดกุม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.
( ....) ออกตามความในประมวลรั
ามในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณี
เงินช่วยเหลือตามโครงการ เกษียณอายุก่อนกําหนด)
หนด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร เพื่อกําหนดให้การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินช่วยเหลือข้าราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรั
ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.
พ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิ
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะ (specification) ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นมาตรฐานกลางให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่
สารเ งรัดดําเนินการ
และแจ้งให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัต/ิ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. เห็นชอบในหลักการให้ก ระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารจัด ตั้ง คณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่ง
เพื่อทําหน้าที่ติดตามและบูรณาการการใช้ประโยชน์ของระบบกล้
องระบบก องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
CCTV) ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากกรณีการดําเนินการของหน่วยงานใด คณะกรรมการฯ
เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความซ้ําซ้อน ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจแจ้งให้หน่วยงานนั้น ๆ
แก้ไขปรับปรุงการดําเนินการให้เหมาะสมถูกต้องต่อไป

๕๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๗

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีการประชุ
ประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน ๒๕๕๖
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๒๓ เม.ย. ๕๖

๓๐ เม.ย. ๕๖

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๖
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ม.ค. ๕๖

๕๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ก.พ. ๕๖

มี.ค. ๕๖

เม.ย. ๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุ
แนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจํจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๕๒ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๙๐ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุ
แนกตามประเภทวาระการประชุม
, 90 วาระเพื่อทราบ

๙๐ เรื่อง (๖๑.๖๔ %)
, 2วาระอื่น

ๆ ๒ เรื่อง (๑.๓๗%)

, วาระประธานแจ้
2
ประธานแจ้ง

52วาระเพื่อพิจารณา

๒ เรื่อง (๑.๓๗%)

๕๒ เรื่อง (๓๕.๖๒
๖๒%)



    

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๑๔๒ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๕๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๗ เรื่อง วาระจร ๕ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๙๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๘ เรื่อง วาระจร ๒๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ
จํานวนเรื่อง

๖๘

๘๐
๖๐

วาระจร

๔๗

๔๐
๒๐

วาระปกติ

๒๒
๕

๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

ประเภทวาระ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๕๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๑๔๖ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ปปช.
รถ.
ลต.
วช.
ศย.
สผ.
สว.
สสป.
สป…
กบอ.

๓๑
๑
๑๒
๙
๑
๑๑
๑๓
๓
๑๒
๕
๘
๒
๑
๒
๑
๒
๓
๒
๑๑
๑
๑
๒
๑
๒
๓
๑
๓
๑
๑

๐

จํานวนเรื่อง
๑๐

๖๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน 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
แน
่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๑๗ เรื่อง
๘๐.๑๔%

เรื่องกฎหมาย
๒๙ เรื่อง
๑๙
๑๙.๘๖%

รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรืรื ่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล จํา นวน ๘๑ เรื ่อ ง และเรื ่อ งที่ไม่
ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จํานวน ๖๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
นโยบายรัฐฐบาล
บาล
กับนโยบายรั
๔๓๙
๘๑
เรื่อเรืง ่อง
๕๐.๘๑%
๕๕.๔๘%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
ฐบาล
การบริ
หารราชการ
๖๕
ทั่วไปเรื่อง
๔๔.๕๒%
๔๒๕
เรื่อง…

รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๔๐

๓๑

๓๐

๖

๑๐
๐
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๒๐

๑๗

๒๐

(๑)

๐
(๒)

(๓)

๔

๓

๐

(๔)

(๕)

(๖)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๘๑ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๔๐
๓๐

๒๒

๒๐
๑๐
๐

(๑๑)
(๒๒)
(๓๓)
(๔๔)
(๕๕)
(๖๖)

๓๑
๒๐
๖

๒
(๑)

๐
(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

รวมทั้งสิ้น ๘๑ เรื่อง
๖๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

(๖)

ด้าน

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพืน้ ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ จํานวน ๑๐๒ เรื่อง

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ

ภาคใต้
๑ เรื่อง
๑.๒๘%

ภาคตะวันออก
๗ เรื่อง
๘
๘.๙๘%

ทั่วประเทศ
๓๔ เรื่อง
๔๓.๕๙%
%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๖ เรื่อง
๗.๖๙%
ภาคเหนือ
๒ เรื่อง
๒.๕๖%

ภาคกลาง
๕ เรื่อง
๖.๔๑%

กทม. และปริมณฑล
๒๓ เรื่อง
๒๙.๔๙%
%

รวมทั้งสิ้น ๗๘ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน 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
๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๔

๔๐
๒๐

๒๓

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 เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๑ คณะ
ประกอบด้วย
คณะกรรมการระดับสูงไทย – เมียนมาร์ (ฝ่ายไทย)

๖๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
๒๕๕

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ
๑.

ชื่อเรื่อง

๒.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓.

การจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๑๐๗๖๙ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๗๖๙/๕๖
๑๐๖๗๓ [๒๓/๐๔/๒๕๕๖]
๑๐๖๗๓/๕๖
๙๕๙๕/๕๖ [๐๙/๐๔/๒๕๕๖]

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 เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ (ยัยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
บกษา จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

ฉบับ
๑๙
๑๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ เมษายน–๓๐
เมษายน เมษายน ๒๕๕๖)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื ่อ งที ่เ ป็น พระราชกํ า หนด พระราชบัญ ญัต ิ พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ
และกฎ กพ ซึ่ง ได้ล งประกาศราชกิ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีจํานวน
๓๑ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กําหนด

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
รวม

๖๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑เมษายน –๓๐ เมษายน ๒๕๕
๒๕๕๖)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปปช.
รถ.
ลต.
วช.
ศย.
สผ.
สว.
สสป.
สปสช.
กบอ.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๖๗

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ เมษายน–๓๐ เมษายน 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

