-๑-

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

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

รายงานดัชนีราคาผู้ บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและ
รายงานวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการค้าและภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๖๙๖๕/๕๗ [๐๖/๐๕/๒๕๕๗]

๑

๖๘๓๔/๕๗ [๐๖/๐๕/๒๕๕๗]

๒

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

-๒๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พั ฒนาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของกองทั พและ
ระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด องค์ ก ร
อาชญากรรม การค้ า มนุ ษ ย์ ผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
แรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
สถานะชัดเจน
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา

๗๒๑๕/๕๗ [๐๖/๐๕/๒๕๕๗]

๓

-๓๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย
ตั้งกรรมการเพิ่มเติม (สถานการณ์แผ่นดินไหว)

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืนฐาน
ขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
ให้เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

๗๐๑๑/๕๗ [๐๖/๐๕/๒๕๕๗]
ว(ล) ๗๒๙๖/๕๗ [๐๗/๐๕/๒๕๕๗]
๗๒๘๓/๕๗ [๐๘/๐๕/๒๕๕๗]

๖
๗
๗

-๔๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน
ปี ค.ศ. 2015 (Nay Pyi Taw Declaration On Realization of ASEAN Community
by 2015)
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๘ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

๗๐๒๑/๕๗ [๐๖/๐๕/๒๕๕๗]

๙

๗๒๒๕/๕๗ [๐๖/๐๕/๒๕๕๗]

๙

๖๙๖๖/๕๗ [๐๗/๐๕/๒๕๕๗]

๑๑

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสาคัญของโลก
๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
การตราร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ....

-๕การหารือคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี
การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี
การมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกากับการบริหารราชการและสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

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

๗๓๐๐/๕๗ [๐๗/๐๕/๒๕๕๗]

๑๑

๗๓๕๔/๕๗ [๐๗/๐๕/๒๕๕๗]
๗๓๕๕/๕๗ [๐๘/๐๕/๒๕๕๗]
๗๖๙๕/๕๗ [๐๘/๐๕/๒๕๕๗]

๑๑
๑๑
๑๑

-๖-

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๖
๑๖

๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๑๙
๒๐

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
๑.๕ เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ และรายงานวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าและภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนี ราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ และรายงาน
วิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการค้าและภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๐๖.๙๔ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
(เท่ากับ ๑๐๖.๗๑) สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๒ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๓) เป็นอัตราการสูงขึ้นที่ชะลอลง จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๔๕ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๕๔) สินค้าที่ปรับ
ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ผักกาดขาว ผักคะน้า มะเขือเจ้าพระยา มะนาว ผักกาดหอม ส้มเขียวหวาน กับข้าวสาเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว
อาหารกลางวั น (ข้ าวราดแกง) และดั ชนีร าคาหมวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อาหารและเครื่ องดื่ มไม่ มี แอลกอฮอล์ สู งขึ้น ร้ อยละ ๐.๑๐
(เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓๐) สินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ก๊าซหุงต้ม สบู่ถูตัว ยาสีฟัน
แชมพูสระผม น้ามันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ ๙๑ แก๊สโซฮอล์ ๙๕ วารสารรายสัปดาห์ เบียร์ สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๐๔.๒๒ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๘
๒. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายในประเทศและผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งการท่องเที่ยวที่หดตัวเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมือง โดยสอดคล้องกับ
การนาเข้าสิ นค้าที่หดตัว ขณะที่การส่ งออกสินค้า ปรับ ตัวดีขึ้นตามแนวโน้ม อุปสงค์จากต่ างประเทศ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๒.๑๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อยู่ที่ร้อยละ ๑.๙๖) ตามการสูงขึ้นของราคาอาหารสาเร็จรูป
ที่ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารสดที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น เนื้อสุกร ผักและผลไม้ สาหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๓๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐ มนตรี มี มติ เ ห็ นชอบในหลัก การร่ า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อ ง ลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิต (ฉบั บ ที่ ..)
มีสาระสาคัญคือ กาหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซลที่มีปริมาณกามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕
โดยน้าหนัก ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔ ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงการคลังได้ดาเนินการออกพันธบัตรรัฐบาล จานวน ๒ รุ่น ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ จานวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท อายุ ๔ ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ ๖ เดือนร้อยละ ๐.๑๕ ต่อปี ครบกาหนดชาระคืนต้นเงินในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ จานวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท อายุ ๔ ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ ๖ เดือน-ร้อยละ ๐.๑๕ ต่อปี
ครบกาหนดชาระคืนต้นเงินในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระคืนต้นเงินบางส่วน จานวน ๒,๕๐๕ ล้านบาท
จึงเหลือเงินต้นที่ต้องคืนอีกจานวน ๕,๔๙๕ ล้านบาท (๘,๐๐๐-๒,๕๐๕ ล้านบาท)
๒. กระทรวงการคลังได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกาหนด จานวน ๒ รุ่น ดังกล่าว ได้แก่
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดาเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
อายุ ๕ ปี ให้กับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จากัด สาขากรุงเทพฯ จานวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
ได้ดาเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ อายุ ๔ ปี ให้กับธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) จานวน ๕,๔๙๕ ล้านบาท

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวั นที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น.
จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ ความลึก ๗ กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหว
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และได้เกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) อีกหลายครั้ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ และที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี ) เสนอเพิ่มเติมว่า
สถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดจากรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งเป็นการเลื่อนตามแนวนอน ความรุนแรงของสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด
๖.๑-๖.๓ ริกเตอร์ ถือได้ว่าเป็นความรุนแรงสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยในปี ๒๕๓๗ ได้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว
ที่อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ การเกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) จะเกิดขึ้นประมาณ ๓-๔ วัน โดยมีความ
รุนแรงไม่เกิน ๕ ริกเตอร์ สาหรับผลจากการเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวจะทาให้เกิดหลุมยุบจานวนมากโดยเฉพาะบริเวณถ้าหินปูน
จึงควรเร่งสารวจพื้นที่ที่อาจเกิดหลุมยุบ บ้านเรือนที่ปลูกสร้างในพื้นที่สูง สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม ซึ่งอาจเกิดปัญหา
ดินถล่มได้
๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธาน และมีรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการสารวจความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบ
จากสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว ทั้งนี้ การใช้งบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ แผ่นดินไหวในระยะเร่งด่วน ให้พิจารณาใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รายงานความคืบหน้ากรณีการเกิดสถานการณ์
แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง สรุปสถานการณ์
แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย)
๑.๑ สถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดจากรอยเลื่อนทางซีกซ้ายของรอยเลื่อนพะเยา เลื่อนตัวในแนวนอน มีความรุนแรง
ขนาด ๖.๑-๖.๓ ริกเตอร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรุนแรงสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
๑.๒ ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวทาให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน อาคาร โรงเรียน วัด
และเส้นทางคมนาคมหลายแห่งชารุดเสียหาย ซึ่งภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วยังเกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ความรุนแรงไม่เกิน ๕ ริกเตอร์ ซึ่งยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหลายแห่ง เช่น หมู่บ้านและสิ่งก่อสร้างบริเวณที่สูงและเนินเขา
ต่าง ๆ อาจเกิดการพังถล่มจากการเลื่อนตัวของดิน และบริเวณคอสะพานต่าง ๆ เป็นต้น
๑.๓ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสรวงศ์ เทียนทอง) ได้ลงพื้นที่เพื่อกากับติดตามการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ว โดยในส่วนของเส้นทางคมนาคมที่ชารุดได้มีการซ่อมแซมให้ใช้
สัญจรได้แล้ว
๑.๔ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในเบื้องต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีอัตราการให้ความช่วยเหลือชดเชยความเสียหายของที่อยู่อาศัย
สูงสุดครัวเรือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท
๑.๕ ในขณะนี้ประชาชนผู้ประสบภัยยังมีความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยังไม่กล้าเข้าไปพักอาศัย
ในบ้านเรือนของตน เนื่องจากเกรงว่าบ้านเรือนอาจพังถล่มจากการเกิด Aftershock ทาให้ต้องไปพักค้างคืนในที่พักชั่วคราว
ภายนอกอาคาร
๑.๖ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาแนวทาง
การดาเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ได้มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง โดยได้จัดทาแผนเผชิญเหตุ
(แล้วเสร็จใน ๓ วัน) และแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (แล้วเสร็จใน ๑๕ วัน) เพื่อดาเนินการต่อไป
๒. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม จัดเจ้าหน้าที่เป็นทีมพิเศษเพื่อลงพื้นที่ที่เกิดปัญหาและมีความเสี่ยงต่าง ๆ
เพื่ อตรวจสอบความชารุด เสี ยหายของสิ่ งก่ อสร้า งที่ อยู่ อาศัย ของผู้ ประสบภั ย และสร้า งความรู้ ความเข้ าใจที่ ถูก ต้อ ง เพื่ อให้
ผู้ประสบภัยมีความเชื่อมั่นในการพักอาศัย และไม่ตื่นตระหนกต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
๓. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) เร่งลงพื้นที่เ พื่อดาเนินการให้ค วามช่วยเหลือดูแ ล
และให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
๔. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานกับกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง
รวดเร็ว และคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ตังกรรมการเพิ่มเติม (สถานการณ์แผ่นดินไหว)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๖ และ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เรื่ อ ง สรุ ป สถานการณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ จั งหวั ด เชี ย งราย) เห็ น ชอบให้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามดาเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความครบถ้วนและสามารถดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๗ สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (Nay Pyi Taw
Declaration On Realization of ASEAN Community by 2015)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (Nay Pyi Taw
Declaration On Realization of ASEAN Community by 2015) ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระสาคัญ
เป็นการระบุประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเร่งดาเนินการเพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘
โดยเป็นการเน้นย้าในประเด็นที่ผู้นาอาเซียนได้เคยตกลงกันไว้แล้ว อาทิ การเร่งรัดดาเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
การจัดทาวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และการปรับปรุงกลไกการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภายนอกภูมิภาค
โดยไม่มีการเสนอข้อริเริ่มหรือการดาเนินการใหม่ ๆ แต่อย่างใด
๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งนี้ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง
ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า ร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การให้ความเห็นชอบ
ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป อันเป็นข้อห้ามตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างแถลงการณ์รว่ มการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๘ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ไทย
(IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รัฐมนตรีประจาแผนงาน IMT-GT เสนอ
ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๘ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Draft Joint Statement of the Eighth Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
มีสาระสาคัญเป็นการชื่นชมการดาเนินงานนโยบายความร่วมมือ และการตกลงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการส่งเสริม

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น โดยให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ส ามารถปรั บ ปรุ งถ้ อ ยค า
ในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญโดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก
๑.๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี
(Special Envoy) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๘ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๑.๓ เห็นชอบการกาหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๘ แผนงาน IMT-GT
ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ แผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยฯ ควรพั ฒ นาการเชื่ อ มโยงอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ ความร่ ว มมื อ
ระดับภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย และควรเร่งดาเนินการโครงการความร่วมมือภายใต้แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายฯ โดยเฉพาะด้านการคมนาคม
ขนส่ง การค้าการลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน
ในท้องถิ่น ไปพิจารณาด้วย
๓. สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กามี ความเห็นว่ า ร่างแถลงการณ์ ร่วมฯ ไม่เ ข้าลั กษณะเป็นหนังสือสั ญญา
ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จึงไม่มีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุด ต่อ ไป อัน เป็น ข้อ ห้ามตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย และสามารถเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได้

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
๗.๕ สนับสนุนการถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ
กาลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ
๑๐ สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การตราร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือ
กราบเรี ยนนายกรัฐ มนตรี เพื่ อขอนั ดหมายวั นหารือ เกี่ ยวกับ การตราร่า งพระราชกฤษฎี กาแก้ ไขเพิ่ม เติ มก าหนดวัน เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. .... และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
เป็ น ผู้ แทนคณะรั ฐ มนตรี ประชุ ม ร่ว มกั บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง โดยมี ผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ งร่ ว มด้ วย เช่น รั ฐมนตรีป ระจาส านั ก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การหารือคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการับคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไปพิจารณาในประเด็น
ข้อกฎหมาย แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี มีมติ ให้ร องนายกรัฐ มนตรี (นายนิวัฒ น์ธารง บุญ ทรงไพศาล) เป็ นผู้ป ฏิบั ติหน้ าที่แ ทนนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไ ปจนกว่า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ซึ่งตามมาตรา ๑๐ วรรคสี่
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นผูต้ รวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การมอบหมายและมอบอ านาจให้ รองนายกรัฐ มนตรี ก ากั บการบริ ห ารราชการและสั่ ง และปฏิ บั ติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. ให้รองนายกรัฐมนตรีกากับการบริหารราชการ ดังนี้
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล) กากับการบริหารราชการในงานด้านเศรษฐกิจ
๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) กากับการบริหารราชการในงานด้านการต่างประเทศและ
ความมั่นคง
๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) กากับการบริหารราชการในงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

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

๑๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น
๒๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๕๕


๒๐
๑๕

๑๒
๘

๑๐

๔

๕
๐

  
๖ พ.ค. ๕๗

๗ พ.ค. ๕๗

๘ พ.ค. ๕๗

*หมายเหตุ
หมายเหตุ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน ๒ ครั้ง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๑๒ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๔ เรื่อง และ วาระอื่น ๆ ๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อพิจารณา
๑๒ เรื่อง (๕๐ %)
12

ท, 4
วาระเพื
่อทราบ ๔ เรื่อง (๑๖.๖๗ %)

อ, 8

วาระอื่น ๆ ๘ เรื่อง (๓๓.๓๓ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติค ณะรัฐ มนตรีใ นวาระเพื่อ พิจ ารณาและวาระเพื่อ ทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้ง สิ้น ๑๖ เรื่อ ง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๑๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๐ เรื่อง วาระจร ๑๒ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๓ เรื่อง วาระจร ๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๒๐
๑๕
๑๐
๕

วาระจร

๑๒
๐

๓

๑

๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

เรื่องเพื่อทราบ

ประเภทวาระ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื
เรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๑๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๔ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กค.
กต.
กก.
กษ.
คค.
ทส.
พณ.
มท.
ยธ.
อก.

๑๒
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

จํานวนเรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

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
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๓ เรื่อง
๙๕.๘๓ %

เรื่องกฎหมาย
๑ เรื่อง
๔.๑๗ %

รวมทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรืรื ่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล จํา นวน ๑๓ เรื ่อ ง และเรื ่อ งที่ไม่
ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จํานวน ๑๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรั
๑๓ เรื่อฐงบาล
๔๓๙ เรื%
่อง
๕๔.๑๗
๕๐.๘๑%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
เรื่อง
การบริ๑๑
หารราชการ
๔๕.๘๓
ทั่วไป %
๔๒๕ เรื่อง…

รวมทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง

๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๕
๓

๒
๐
(๑)

(๒)

๑
(๓)

๒

๐
(๔)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๐
(๕)
(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

(๗)

(๖)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๓ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

(๑๑)
(๒๒)
(๓๓)
(๔๔)
(๕๕)
(๖๖)

๕
๓

๒
๐

๐
(๑)

๓

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้าน

รวมทั้งสิ้น ๑๓ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นทีท่ ดี่ ําเนินการ
เรื่องที่เข้
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ จํานวน ๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
ภาคเหนือ
๒ เรื่อง
๑๐๐ %

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
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๗ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๕

๔๐
๒๐

๑๕

๒๓ ๒๐
๗ ๕

๐

๑๕

๒๒
๑๐ ๑๒ ๑๐

๑

๙

๒

๑๐ ๗

๑๕
๕ ๖

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

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

หน่วยงาน

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไม่มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื ่อ งที ่เ ป็น พระราชกํา หนด พระราชบัญ ญัต ิ พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ
และกฎ ก.พ. ซึ ่ง ได้ล งประกาศราชกิ
งประกาศ
จ จานุ เ บกษาแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มี จํ านวน
๓ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กําหนด

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงคมนาคม
รวม

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา
๑

๑

กฎ
กระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ ก.พ.

๑
๑
๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

ตารางอักษรย่อ
กระทรวง
อักษรย่อ
นร.
กค.
กต.
กก.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พณ.
มท.
ยธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ

ชื่อเต็ม

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ที่ปรึกษา
นางสมสมร

มังคลพันธุ์

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ

มีชัย
ภุมมะกสิกร
บุญอุ่น
บุญมาแย้ม
อุตราศรี
งามดี
ไพลมาสย์
ธีรวิทยวงษ์
สรณาคมน์
รอดนิตย์

ผู้อํานวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานบันทึกข้อมูล

คณะทํางาน
นางวิบูลย์ลักษม์
นางสาวดลพร
นางสาวบุษบา
นางรัชนี
นางสาวนฤมล
นางสุนทรี
นางสาวอุษารมย์
นายธิติพล
นางสาวศิริพร
นางสาวธัญญา

