-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟื้นฟูประชาธิปไตย

เลขที่ ส.ยืนยัน

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ๑๕๑๑๔/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง)

หน้า

๑

๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๑๕๙๘๗/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ๑๖๑๑๔/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ)
ผลการประชุม ของคณะกรรมการบริห ารจัด การน้ํา และอุท กภัย (กบอ.) ๑๕๖๓๓/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงิน อุด หนุน ระบบป้อ งกัน อุท กภัย ของ ๑๖๘๓๐/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

๒
๓
๔

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
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและ ๑๖๔๓๑/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
รายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

๕

-๒๑๖๖๙๗/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๕

๑๕๔๐๗/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๔๐๐/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๐๖๙/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๑๓๔/๕๖ [๑๙/๐๖/๒๕๕๖]

๖
๖
๗
๘

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ ๑๕๑๑๒/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และปัตตานี ยกเว้น
อําเภอแม่ลาน)

๑๐

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้ า งสมดุ ล และความเข้ ม แข็ ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
การแก้ ไ ขปั ญ หาราคาผลไม้ ต กต่ํา
โครงการรั บ จํา นํา ข้ า วเปลื อ ก ปี ก ารผลิ ต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้ ง ที่ ๒
การดํา เนิ น โครงการรั บ จํา นํา ข้ า วเปลื อ กของรั ฐ บาล
การปรั บ โครงการรั บ จํา นํา ข้ า วเปลื อ ก ปี ก ารผลิ ต ๒๕๕๕/๕๖

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 พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของกองทั พ และ
ระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
การขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ๑๕๐๐๖/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก
(Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence
of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Defence of the
Czech Republic on Mutual Cooperation)

๑๐

-๓๒.๔ 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
ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖) (รายงานข้อมูลปัญหา
อาชญากรรม)
รายงานการประชุมชี้แจงต่อคณะผู้ประเมินของ FATF ระหว่างวันที่ ๗-๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖
ผลการประชุ ม เต็ ม คณะของ FATF ณ กรุ ง ออสโล ประเทศนอร์ เ วย์
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ

๑๔๑๑๐/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๑๑

๑๔๑๖๗/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๑๑

๑๖๔๕๐/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๙๘๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๑๒
๑๓

๑๔๙๕๔/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๒๙๒/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๑๔
๑๔

๑๖๐๙๓/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๑๗

๑๖๗๒๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๑๗

๑๔๙๑๖/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๑๙

๑๕๘๒๒/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๑๙

๑๖๓๘๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๕๑๘/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๒๐
๒๒

๑๔๑๙๗/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๒๓

๑๔๒๔๓/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๒๓

๑๔๔๖๕/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๒๔

๑๕๒๒๘/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๒๔

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
สถานการณ์เ ศรษฐกิจประจําเดือนเมษายนและแนวโน้ม ปี ๒๕๕๖
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
(กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดไถ่ถอน
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
รายงานความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖)
การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุน
ในแผนงานระยะยาวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น

-๔การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ๑๖๔๕๕/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๒๕

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๑๔๖๐๙/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
การพิจารณาทบทวนมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖
รายงานผลการดําเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ําจากพื้นที่ ๑๕๐๓๖/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหล่งเก็บกักน้ําจังหวัดระยอง
ร่า งพิธ ีส ารว่า ด้ว ยข้อ กํ า หนดการตรวจสอบกัก กัน โรคและสุข อนามัย ๑๕๒๕๓/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
สําหรับการส่งออกรังนกจากไทยไปจีน

๒๕
๒๖

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๑๕๔๓๓/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
ที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔
ขอทบทวนมติ ค ณะรัฐ มนตรี เรื่อ ง ขอเงิน งบกลางช่ว ยเหลือ เกษตรกร ๑๕๐๔๖/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ

๒๗

ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ๑๖๐๘๓/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๔๐๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นําเข้ามาแสดงและ ๑๖๗๔๗/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
จําหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

๒๘
๒๙
๒๙

๒๗

๒๘

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบราง
เพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ
ขนส่งสินค้าและบริการ
๑๕๑๐๗/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๔๑๑/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๐๑๔/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๓๐
๓๑
๓๑

๑๖๙๔๕/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๓๒

๑๖๗๑๖/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๓๒

๑๖๗๘๔/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๓๓

โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ๑๔๕๖๔/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
ปี ๒๕๕๕/๕๖

๓๔

ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ลาว
โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ อําเภอเขาค้อ-อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
การทบทวนแหล่งเงินกู้สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
ระยะที่ ๓
แผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ของการประปา
ส่วนภูมิภาค
แผนการลงทุนหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
ปี ๒๕๕๖-๒๕๗๐

๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน ๑๔๕๗๒/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
IPv6 ในประเทศไทย
๑๔๘๘๘/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

๓๔
๓๕

-๕ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ๑๖๐๗๑/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
พ.ศ. ....

๔.

๓๗

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๑๕๐๘๘/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๓๘

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอให้รับรองและ ๑๔๑๓๗/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....
๑๔๔๔๑/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. ....
๑๖๔๗๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
รายงานผลการดํา เนิ น การโครงการ ๑ อํา เภอ ๑ ทุ น

๓๙

สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๕๖

๔.๑ นโยบายการศึกษา
๓๙
๔๐

๔.๒ นโยบายแรงงาน
ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานและจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่าง ๑๕๑๔๕/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ
หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ ๑๖๙๘๘/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๔๑
๔๑

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๑๕๖๗๖/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๔๒

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ ๑๔๔๒๓/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
และศิลปวัตถุ
ขออนุมัติและประกาศนโยบาย "ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทย ๑๔๖๔๒/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
แข็งแรง" (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เป็นวาระแห่งชาติ
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม ๑๔๔๙/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
ที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage)

๔๓

เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔๓
๔๔

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๑๔๖๓๓/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๐๙๕/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๑๒๒/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๗๘๓/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๔๕
๔๕
๔๕
๔๖

การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟู ๑๕๙๑๕/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
ป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี
เฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีน าถ เนื่อ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๔๘

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)
ร่ า งกฎกระทรวงภาชนะบรรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว พ.ศ. ....
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง พ.ศ. ....
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนอํ า นวยความสะดวก ปลอดภั ย และมั่ น คง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

-๖ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตําบลโคกมะม่วง ตําบล
๑๖๙๙๔/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
หูทํานบ อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่)

๔๙

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
มลพิษ
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ ๑๔๔๗๐/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด
ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้
ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

๔๙

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ

๑๕๑๓๔/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๕๑

๑๗๐๐๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๕๒

๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึก
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บน
พื้นฐานขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....

๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

-๗๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
๑๔๕๘๙/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๐๕๘/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๕๓
๕๔

๑๖๒๐๑/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๕๕

๑๖๔๐๘/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๗๖๒/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๕๖
๕๖

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ๑๔๓๐๙/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๗๓๙/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๑
ร่างสารเพิ่มจํานวนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๖๙๓๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
โดยราชอาณาจักรนอร์เวย์

๕๗
๕๘
๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ระหว่างกัมพูชากับไทย ครั้งที่ ๔
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กั บ รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม
การทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี ด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อมระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๙
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอาเซียน

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม
ผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖
รายงานผลการร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
การเพิ่มเงินค่าบํารุงสมาชิกของประเทศสมาชิก FAO ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓)
ผลการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
รายงานผลการประชุม COBSEA Intergovernmental Meeting ครั้งที่ ๒๑
การสมัครรับเลือกตั้งตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU)
ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา)

๑๔๓๔๘/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๐๒๑/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๕๙
๕๙

๑๕๑๕๒/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๑๔๘/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๖๐๙/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๖๐
๖๐
๖๑

๑๗๐๔๐/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๘๗๙/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๖๒
๖๓

๑๖๕๔๙/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๖๓

-๘๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ผลการเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ ๗ และการเยือนมองโกเลีย
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือ
ระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC)
ขอความเห็ น ชอบร่ า งความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระบบรางระหว่ า ง
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคมของไทยกั บรั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวง
นิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนและพลังงาน (กํากับดูแลการขนส่ง ทะเลและการประมง)
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้าน
การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น
ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี ว่ า ด้ ว ยการโอนตั ว ผู้ ต้ อ งคํ า พิ พ ากษา
(สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)
ขออนุมัติร่างถ้อยแถลงร่วมของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ ๑ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑)
การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ
แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานา
ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความร่วมมือ ทางวิชาการกับประเทศกําลัง
พัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค

๑๔๙๐๙/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
๑๔๓๐๗/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๖๔
๖๕

๑๕๒๓๘/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๖๖

๑๕๒๗๗/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๖๗

๑๖๕๔๕/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๖๘

๑๖๗๕๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๖๘

๑๖๘๘๗/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๖๙

๑๖๘๑๖/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๗๐

๑๖๖๘๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๗๐

-๙๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศ
มุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่างๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รับชั่น รวม ๒๙ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
รายงานผลการตรวจติดตามการดํ าเนิ นการป้องกั นและแก้ ไขปั ญหาภัยแล้ ง
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖
การจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สอง รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
การจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สองรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดพิจิตร
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัย
ของประชาชน ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖
รายงานความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการ
การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ รวม ๔ จังหวัด
ในการประชุม คณะรัฐ มนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดแพงเพชร วันที่ ๙-๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕๐๘๓/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๗๒

๑๕๐๘๓/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๗๒

๑๔๙๒๒/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๗๓

๑๔๑๔๖/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๗๓

๑๔๔๑๕/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๗๔

๑๔๓๓๓/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
๑๔๖๑๘/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๗๔
๗๕

๑๕๐๓๔/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๗๕

๑๔๖๕๓/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๗๖

๑๕๒๖๙/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๔๙๒๐/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๔๘๘๑/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๗๖
๗๗
๗๘

๑๕๓๙๖/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๔๙๙๔/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
ว (ล) ๑๕๓๙๕/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๓๐๕/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]

๗๙
๘๐
๘๐
๘๐

๑๕๓๐๐/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๗๓๑/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๘๑
๘๓

- ๑๐ ๑๕๘๐๓/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๘๔

๑๕๗๗๑/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๘๕

ว ๙๓/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๗๕๘/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๘๕
๘๖

๑๖๑๒๘/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]

๘๗

๑๕๗๘๙/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๙๖๘/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๕๑๔/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๘๗
๘๗
๘๘

ว (ล) ๑๖๘๖๙/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]

๘

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๙๑๑/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)

๘๘

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่
เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖
ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ
กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กองทุนการออมสําหรับแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) และผู้เกษียณอายุ
การจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด (จังหวัดยโสธรและมุกดาหาร)
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของ
สถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม
รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑๔๙๕๑/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
(GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของไตรมาส ๒

๘๙

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ

๙๑
๙๒
๙๒
๙๓
๙๔
๙๔
๙๕
๙๕
๙๖

- ๑๑ ๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

๙๗
๙๗
๙๘
๙๙

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หรือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๕ ได้แก่ เงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้รับจากรัฐ และเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจากรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ไปพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณากรณีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามนโยบายของรัฐบาล โดยควรเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ไปพร้อมกับมาตรการยกเว้นภาษีในเรื่องนั้น ๆ ในคราวเดียวกัน

๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างพระราชบัญญัติที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงบทกําหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกรณีผู้ใดไม่มา
ให้ถ้อยคํา ไม่ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๒๕(๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวก
ตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ (๔)
๑.๒ ปรับปรุงอํานาจในการอนุมัติการจับและการแจ้งข้อหาผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘
ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อนหรือได้รับการพิจารณาอนุมัติจากพนักงานอัยการตําแหน่งตั้งแต่อัยการจังหวัดหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๓ ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่
๑.๔ กําหนดหลักเกณฑ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรา ๑๙
หรือก่อนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒
๑.๕ ปรับ ปรุง อํา นาจของข้า ราชการตํา รวจตํา แหน่ง ตั้ง แต่ส ารวัต รหรือ เทีย บเท่า ขึ้น ไปและเจ้า พนัก งาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็น ผู้ค้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบสิ่ง ของที่มีพยานหลักฐาน
ตามสมควรว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสิ่งของรายใด
อาจมีการยักย้าย ซุกซ่อน มีอํานาจยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เพื่อการตรวจสอบทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๖ ปรับปรุงระยะเวลาในการยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนและระยะเวลาในการยื่นคําร้องเพิ่มเติม รวมทั้งกําหนดให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาล
เพื่อไต่สวนทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือถึงแก่ความตาย
และให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน
๑.๗ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตกเป็นของกองทุนและกําหนดให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจําเลยรายนั้น รวมทั้งทรัพย์สินของผู้อื่นที่ได้ยึด
หรืออายัดไว้เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดของผู้ต้องหาหรือจําเลยรายนั้นสิ้นสุดลง กรณีปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุด
ในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิด
๑.๘ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการขอให้ ศ าลสั่ ง อนุ ญ าตให้ นํ า ทรั พ ย์ สิ น ตามมาตรา ๓๐ ออกขาย
ทอดตลาดหรือ ไปใช้เ พื่อ ประโยชน์ข องทางราชการไปพลางก่อ น ก่อ นที่ท รัพย์สิน ตามมาตรา ๓๐ ตกเป็น ของกองทุน และ
การประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าเสียหาย หรือค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
๑.๙ ให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมถึงทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐/๒
๑.๑๐ แก้ไขผู้รับรายงานงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตของสํา นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกั บ การให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น มี อํา นาจ
ในการวินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่จะมีการนําไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็น
อุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา
๓๐/๒ วรรคสี่หรือไม่ การให้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้อนุกรรมการวินิจฉัยทรัพย์สินวินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดหรือไม่ และการให้อํานาจของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น
ในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการลงทุนในการป้องกันภัยธรรมชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... สาระสําคัญคือกําหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับเงินได้เท่าจํานวน
เงินอุดหนุนหรือเงินอื่นอันมีลักษณะทํานองเดียวกันที่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นําไปลงทุนในการป้องกัน
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ สําหรับการลงทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และบุคคลธรรมดา
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษี เป็นต้น รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานความร่วมมือในการวางแผน เตรียมการ จัดทําแนวปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันเพื่อส่งเสริม
และเตรียมความพร้อมให้ชุมชนหรือส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนในการป้องกันภัยธรรมชาติดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติแผนการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (พ.ร.ก.ฯ) วงเงิน ๓๑๔,๓๓๗.๘๗๕ ล้านบาท และให้คณะกรรมการ กบอ. ดําเนินการ
ตามระเบียบต่อไป โดยรายละเอียดของแผนการกู้เงินตาม (พ.ร.กฯ) มีดังนี้

๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๑.๑ โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน ๒๙๑,๐๐๐ ล้านบาท ในการดําเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตาม พ.ร.ก.ฯ
๑.๑.๒ แผนงานฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ป่ า และดิ น ฝายแม้ ว ในกรอบวงเงิ น ๑๐,๐๐๐ ล้ า นบาท ตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ [เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖]
๑.๑.๓ โครงการบริหารโครงการในส่วน Project Management and Engineering Consultant (PMEC)
และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ ๕ ปี วงเงิน ๘,๗๓๐.๘๓ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖]
๑.๒ อนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน ๒๘๔,๗๕๔.๗๗๘ ล้านบาท ในการดําเนินโครงการ
เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตาม พ.ร.ก.ฯ
และให้ กบอ. ดําเนินการตามระเบียบต่อไป
๑.๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ [เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
(กบอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ และผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา และอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖] เกี่ยวกับ
กิจกรรม/แผนงานมาตรการระยะสั้น ๙๐ วัน (๑๕ กุมภาพันธ์-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยให้ขยายตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. ให้ กบอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
การติดตามผลการดําเนินการ การตรวจรับงานในพื้นที่ ตลอดจนการรับความคิดเห็น โดยให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้วงเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯ คงเหลือ (เงินเหลือจ่าย)
สํ าหรั บ โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มีคํ า จํ า กั ด ความและหลั ก เกณฑ์ วิธี ก ารการใช้ เงิ นเหลื อจ่ า ยที่ ชั ด เจน การให้
กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหลักในการพัฒนาการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิท ยาศาสตร์เพื่อการพัฒ นา
การบริหารจัดการน้ําของประเทศอย่างยั่งยืน และในการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แต่ละจังหวัดประเมิน
สภาพภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและประกาศสิ้นสุดภัยแล้งแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้า
ของการดําเนินโครงการให้สาธารณชนได้รับทราบและยอมรับอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. โดยที่การดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการน้ําที่ผ่านมาเป็นการดําเนินการภายในของส่วนราชการ
ที่มีการพัฒนาการดําเนินการตามลําดับ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการศึกษาเพื่อกําหนดลักษณะแผนงานและโครงการที่จะดําเนินงาน พื้นที่
ที่ควรจะดําเนินงานและจะทําให้ทราบถึงผลกระทบในการดําเนินการต่อไปที่มีความชัดเจนขึ้น และแม้ว่าที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี
จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่แนวทางการดําเนินการมาเป็นระยะ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
โดยตลอดมาก็ตาม แต่การดําเนินการที่ผ่านมาเป็นเพียงการเสนอกรอบแนวความคิดกว้าง ๆ ยังไม่มีข้อยุติ เมื่อในขณะนี้ กบอ.
ได้เสนอผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเสนอการออกแบบและการก่อสร้างแล้ว จึงมีความชัดเจนพอสมควรในระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทยที่จะดําเนินการต่อไป ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติว่า เมื่อมีการจัดทํารายละเอียดในขั้นต่อไปตาม
โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ผลการตรวจสอบราคากลางการก่อสร้างระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
เป็นเงิน ๓๔๙,๓๑๐,๐๙๑.๖๗ บาท ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งรัดให้บริษัท สหรัตนนคร จํากัด ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการบริษัท สหรัตนนคร จํากัด ดําเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมรัตนนคร พร้อมทั้ง
ข้อมูลรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อพิจารณาตรวจสอบราคาในรายละเอียดก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย ซึ่งต่อมาบริษัทฯ
ได้จัดส่งแบบก่อสร้าง ข้อมูลรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องของระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม
สหรัตนนครให้กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการตรวจสอบราคา
ในรายละเอียดก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย โดยพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมทางด้านราคาของแบบการก่อสร้างระบบเขื่อน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ป้องกันอุทกภัยในขั้นรายละเอียด พร้อมทั้งพิจารณาวงเงินอุดหนุนของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โดยมอบหมายให้สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคํานวณและตรวจสอบราคาแบบก่อสร้างทั้งหมดของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานชลประทานของกระทรวงการคลัง
๑.๒ วงเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
เป็นเงิน ๒๒๖,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามวงเงินอุดหนุนเดิม โดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการซึ่งน่าเชื่อถือและยอมรับได้ และได้พิจารณากําหนดเงินอุดหนุนของแต่ละนิคม โดยคํานวณจาก ๒ ใน ๓ ส่วนของราคากลาง
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ [ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕]
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอเป็นการพิจารณาค่างานและวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเพื่อขอรับการสนับสนุนให้กับนิคมอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร และไม่อยู่ในข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการดําเนินการในขั้นตอนการคํานวณราคากลางหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและดําเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ อย่างไรก็ตาม กรณีที่ต้องการนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
ไปคํานวณขอตั้งราคาค่าก่อสร้างเพื่อกรณีดังกล่าว ก็สามารถนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ และด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
โดยจะเบิกเงินจากคลังได้ เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ หรือใกล้จะถึงกําหนดชําระ และตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้
ภายในวงเงินกู้ที่สํานักงบประมาณจัดสรรให้ เพื่อจ่ายให้แก่ภาคเอกชนในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว และเห็นควรให้
กระทรวงอุตสาหกรรมขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคา
สินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๔
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๘๗ สาเหตุจากการสูงขึ้นของราคาหมวดผัก
และผลไม้ ร้อยละ ๔.๓๙ โดยเฉพาะหมวดผักสด ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ ๘.๓๗ และหมวดผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ ๐.๙๒ และสินค้าอื่น ๆ
ที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดไข่ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ ๘.๗๙ หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๐ หมวดข้าว
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๐ หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๗ หมวดอาหารสําเร็จรูป
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๖ สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ ๐.๑๐ จากการลดลงของหมวดเคหสถาน
ร้อยละ ๐.๒๑ หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ ๐.๓๕ หมวดการบันเทิงและการอ่าน ลดลงร้อยละ ๐.๒๗

๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒.๙๘ เทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๖
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๕ จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล สําหรับสินค้าและบริการที่ราคาลดลง ได้แก่ หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโอกาสพิเศษและท่องเที่ยว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญคือ
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่ อลิ ต ร ออกไปอี ก ๑ เดื อน คื อ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในปัจจุบันมีผลไม้ตามฤดูกาลชนิดต่าง ๆ เช่น เงาะและมังคุด
เป็นต้น ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ราคาตกต่ําและเริ่มมีปัญหาเน่าเสีย จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๑. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
รับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการจัดงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยด่วน เพื่อสนับสนุนการจําหน่าย
ผลไม้ของเกษตรกร รวมทั้งให้นําสินค้าและอาหารที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดมาร่วมจัดจําหน่ายด้วย
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนด
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดหาตู้แช่เพื่อถนอมรักษาคุณภาพผลไม้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น
การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้ และการให้บริการสั่งซื้อผลไม้ล่วงหน้าและการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การจัดจําหน่ายผลไม้ให้ถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่น กรองเรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
(เรื่อง วงเงินรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒) ให้ครอบคลุมข้อเสนอเดิมของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การบริหารเงิน
ในการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ กรณีมีความจําเป็นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจ่ายไปก่อนระหว่าง
รอเงินจากการระบายผลิตผล หรือเงินจากแหล่งอื่น ๆ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ตกลงกับ ธ.ก.ส. เป็นคราว ๆ ไป โดย ธ.ก.ส. จะได้รับ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

อัตราชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการในอัตราเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานผลการดําเนินการ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และพิจารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖)
ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กระทรวงพาณิชย์ต้องดําเนินการให้มีการใช้เงินในกรอบวงเงินหมุนเวียนของโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และ ๒๕๕๕/๕๖ ไม่เกินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. จํานวน
๙๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังจัดหาให้ จํานวน ๔๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑.๒ เงินที่ได้จากการระบายผลิตผลทางการเกษตรตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เป็นต้นไป ให้นําไปชําระคืน ธ.ก.ส.
จํานวน ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังจัดหาและค้ําประกันที่ครบกําหนด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยเงินทุนของ ธ.ก.ส. จํานวน ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับชําระคืน สามารถนํามาใช้หมุนเวียนสําหรับ
การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ได้ด้วย
๑.๓ ให้กระทรวงการคลังรับภาระชําระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย จากการกู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดของการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ทั้งในส่วนที่กระทรวงการคลังจัดหาให้ใช้ และส่วนที่ใช้
เงินทุนของ ธ.ก.ส.
๑.๔ ในกรณีที่กรอบปริมาณการรับจํานําภายใต้โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๑
เกินกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์เสนอขอขยายกรอบปริมาณและกรอบวงเงินในการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ การขยายกรอบปริมาณ
และกรอบวงเงินดังกล่าวเมื่อรวมกับประมาณการกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
ครั้งที่ ๒ ต้องไม่เกินกรอบปริมาณและกรอบวงเงินของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ที่
๒๒ ล้านตัน และ ๓๔๕,๐๐๐ ล้านบาท
๑.๕ ให้ ธ.ก.ส. แยกการดําเนินงานโครงการออกจากการดําเนินงานปกติ เป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public
Service Account : PSA) และบันทึกเป็นภาระผูกพันนอกงบประมาณ เพื่อทราบผลกระทบการดําเนินโครงการและขอชดเชยความสูญเสีย
ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้น ให้ ธ.ก.ส. ไม่ต้องรวมผลการดําเนินโครงการจากเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
เป็นสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ที่ใช้ในการคํานวณสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงว่าด้วยเงินกองทุนของ ธ.ก.ส.
๑.๖ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์วางระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและองค์การคลังสินค้าดําเนินการและควบคุม
การออกใบประทวนอย่างรัดกุม รวมทั้งให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามใบประทวนที่ได้รับ
๒. อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ให้รวมปริมาณรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕ ล้านตัน และที่อนุมัติ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เข้าด้วยกันรวมเป็นจํานวน ๒๒ ล้านตัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง
ต่อประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยเปิดเวทีชี้แจงข้อมูล
ข้อเท็จจริงต่อประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังมากกว่า ๑,๖๐๐ คน และที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความสําคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลดําเนิน
โครงการดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกมีที่มาจากหลายหน่วยงาน
จึงควรมีกลไกในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ ส่วนการดําเนินโครงการก็ยังคง
เป็นไปตามขั้นตอนและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี และข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะของส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ต่อไป ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เกี่ยวกับการปรับราคารับจํานําข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐% จากราคาตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นราคาตันละ ๑๒,๐๐๐ บาท และข้าวเปลือก
ชนิดอื่น ๆ ปรับลด ๒๐% จากราคาที่กําหนดไว้เดิม โดยมีระยะเวลาเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าการปรับราคารับจํานําข้าวเปลือกในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาดโลก
และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ และในกรณีที่ราคาตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
ก็ควรที่จะได้มีการพิจารณาทบทวนการปรับเพิ่มราคาและเงื่อนไขการรับจํานําข้าวเปลือกให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกด้วย
๒. รับทราบผลการประชุม กขช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับวงเงินรับจํานําข้าวเปลือก
ของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน จากเดิมที่ไม่จํากัดวงเงิน เป็น ไม่เกินครัวเรือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เริ่มดําเนินการตั้งแต่
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๓. การดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามที่ กขช. ได้เห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในครั้งนี้
ยังคงอยู่ในกรอบของการรวมปริมาณการรับจํานําข้าวเปลือกและกรอบวงเงินในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒) โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โครงการ
รับจํานําข้าวเปลือกต้องอยู่ในกรอบวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๔. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ไ ด้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
มีทั้งนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และนโยบายที่จะดําเนินการใน ๔ ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการรับจํานําข้าวเปลือกในราคาที่กําหนดได้ดําเนินการแล้ว ส่วนข้อเสนอของ กขช. ที่มีการดูแลรายได้เกษตรกร
ให้ยังคงมีกําไรที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับวินัยการเงินการคลัง และรัฐบาลได้มีมาตรการอื่นในการยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่เกษตรกร เช่น การจัด Zoning ภาคการเกษตร เพื่อกําหนดพื้นที่ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้เหมาะสมและส่งเสริม
การวิจัยพันธุ์ข้าวเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้าว รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวให้สูงขึ้น
ในระยะยาว จึงเป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปกําหนดมาตรการยกระดับราคาสินค้าเกษตรและพืชพลังงาน โดยให้คํานึงถึงนโยบายเกี่ยวกับ
การเงินการคลังของประเทศด้วย
๕. เพื่อให้การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อเกษตรกร ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปฏิบัติการในการตรวจสอบการดําเนินการโครงการ
ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบคุณภาพข้าว ตลอดจนการเก็บรักษาและระบายข้าวทุกขั้นตอน เพื่อกําหนดแนวทาง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นที่ มีความร้ ายแรงในพื้ นที่ ๓ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ (จั งหวั ด
นราธิวาส จังหวัดยะลา และปัตตานี ยกเว้น อําเภอแม่ลาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(เขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน และร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
และให้ดําเนินการต่อไปได้
๓. รับทราบร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
๔. ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขอความเห็นขอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the
Kingdom of Thailand and the Ministry of Defence of the Czech Republic on Mutual Cooperation)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงกลาโหมจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Kingdom
of Thailand and the Ministry of Defence of the Czech Republic on Mutual Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก
ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๓. หากมี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ องเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของร่า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ โดยไม่ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ

๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖) (รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
๑.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิน้ ๓๙๔ คดี
๑.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๒,๐๔๑ คดี
๑.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๓,๕๕๗ คดี
๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
๒.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ จับกุมได้ ๒๒๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๕ ของการรับแจ้ง (๓๙๔ คดี)
๒.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ จับกุมได้ ๑,๐๒๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๗ ของการรับแจ้ง (๒,๐๔๑ คดี)
๒.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ จับกุมได้ ๑,๔๑๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๙ ของการรับแจ้ง (๓,๕๕๗ คดี)
๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย
รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน
ได้รับทราบ
๔. จากผลการดํา เนิน การในรอบเดือ นเมษายน ๒๕๕๖ พบว่า ในด้า นการป้อ งกัน อาชญากรรมในภาพรวม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ เนื่องจากได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด เข้มงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้สถิติคดีอาญาลดน้อยลง
ส่วนด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุ่มคดีมีผลการปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงได้สั่งการและกําชับให้หน่วยปฏิบัติ
พิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาที่เหมาะสมเป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน และให้มีการเร่งรัดจับกุม
คดีค้างเก่าอย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงต่อคณะผู้ประเมินของ FATF ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมชี้แจงต่อคณะผู้ประเมินของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการ
ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะผู้ประเมินของ FATF ส่งร่างรายงานมาให้ประเทศไทย โดยมีความเห็นว่า
ประเทศไทยได้กําหนดมาตรการทางกฎหมายและระเบียบเพื่อดําเนินการกับข้อบกพร่องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combation the Financing of Terrorism :
AML/CFT) อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว ประกอบกับสถาบันการเงินมีการดําเนินมาตรการที่เหมาะสมและยังแสดงความมุ่งมั่น
อย่างชัดเจนในการดําเนินการด้าน AML/CFT เพื่อการมีส่วนร่วมในระบบ AML/CFT ที่เข้มแข็งตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายยังคงมีข้อบกพร่องทางเทคนิค หน่วยงานไทยควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions : DNFBPs) ให้มากขึ้น และควรให้แนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับภาคการเงิน และ DNFBPs เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกําหนดโทษทางปกครองสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. จากร่างรายงานของคณะผู้ประเมินของ FATF สรุปประเด็นได้ว่า ประเทศไทยมีมาตรการในการดําเนินการ
กับข้อบกพร่องด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีว่าประเทศไทยน่าจะถูกถอดออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ในการประชุม
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงในบางประเด็น ได้แก่
๒.๑ จัดทําแนวทางปฏิบัติ ดําเนินแผนเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
๒.๒ ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... เพื่อกําหนด
มาตรการเพิ่มเติมให้รองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการลงโทษโดยใช้มาตรการทางปกครองสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมเต็มคณะของ FATF ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการประชุมเต็มคณะของ Financial Action Task Force
(FATF) ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีพลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม และพันตํารวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดินทาง
ไปร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับรองผลการตรวจ
ประเมินระบบ AML/CFT ของประเทศไทย และมีมติถอดรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์
โดยในเอกสารชื่อ Improving Global AML/CFT Compliance : On-going process ที่ประชุม FATF ได้กล่าวถึงประเทศไทย
ความว่า “FATF มีความยินดีต่อความก้าวหน้าครั้งสําคัญของประเทศไทยในการปรับปรุงระบบ AML/CFT และรับทราบว่าประเทศไทย
ได้จัดตั้งกรอบทางกฎหมายและการกํากับดูแลเพื่อบรรลุพันธกิจตามแผนปฏิบัติการที่มุ่งขจัดข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ที่ FATF
ได้ระบุไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ดังนั้น ประเทศไทยไม่อยู่ในกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของ FATF อีกต่อไป ประเทศไทย
จะยังคงร่วมงานกับ APG ในการแก้ไขข้อบกพร่องด้าน AML/CFT ส่วนที่เหลืออยู่ตามที่ระบุไว้ใน Mutual Evaluation Report”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดนิยามคําว่า "ลูกค้า" "บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย" "ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง" เป็นต้น รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าความเสี่ยงสูงและลูกค้าความเสี่ยงต่ํา โดยให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แก้ไขบทนิยามคําว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญ
หรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงสมควรเพิ่มคําว่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ในนิยามดังกล่าว ระหว่าง
คําว่า “ฝ่ายตุลาการ” กับคําว่า “อัยการ” เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้ดําเนินการต่อไปได้
๒. เห็นชอบร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดนิยาม
คําว่า “ลูกค้า” และ “ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” รวมทั้งกําหนดข้อมูลที่ใช้ประกอบการแสดงตนสําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
และให้ดําเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนได้ทราบถึงการดําเนินการ
และผลจากการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering, FATF)

๑๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนเมษายนและแนวโน้มปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และดั ช นี ผ ลผลิ ตอุ ตสาหกรรม หดตั วร้ อยละ ๐.๕ ร้ อ ยละ ๑.๘ และร้ อ ยละ ๕.๑ ตามลํ า ดั บ โดยการหดตั ว ของดัช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการรณรงค์ประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ตามมูลค่า
การส่งออกและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๘ และร้อยละ ๐.๒ ตามลําดับ
๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองมีแนวโน้มขยายตัวต่ํากว่า
ในไตรมาสแรก โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัว รวมทั้งการหดตัวของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในขณะที่การส่งออกยังขยายตัวในเกณฑ์ต่ํา อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งด้านเงินเฟ้อที่ชะลอตัวต่อเนื่อง การว่างงานที่อยู่ในระดับต่ํา แม้ว่าดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด
จะขาดดุลก็ตาม
๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๒.๔ ชะลอตัวลง
จากร้อยละ ๒.๗ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามการปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก รวมทั้งฐานที่สูงเนื่องจากการกลับมาทยอยจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในเดือนมกราคม ๒๕๕๕
โดยราคาสินค้าในหมวดพลังงานในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑ ชะลอตัวลงจากร้อยละ ๖.๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนผู้ว่างงาน ๒.๗ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ ของกําลังแรงงานและการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๕ ตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เฉลี่ยในไตรมาสแรกมีผู้ว่างงาน ๒.๘ แสนคน คิดเป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ ๐.๗
๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลต่ํากว่าเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ในขณะที่การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเบิกจ่ายได้มากขึ้น หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๔๔.๒ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ
๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลงต่อเนื่อง ในขณะที่
เงินฝากเร่งตัวขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับตัวลดลง อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังทรงตัวอย่างต่อเนื่อง เงินบาทแข็งค่า
ก่อนที่จะอ่อนค่าลงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ ๔.๒-๕.๒ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี
ในช่วงร้อยละ ๒.๓-๓.๓ และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
๓ สถาบัน [ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.)]
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
๑.๒ เห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ณ จังหวัดกําแพงเพชร และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่ประชุม รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป สรุปได้ ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๒.๑ ข้อเสนอของ กกร.
๑.๒.๑.๑ เรื่อง การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
๑.๒.๑.๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องศึกษาในรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการการค้าและนวัตกรรมแปรรูปข้าวไทย”
เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการและระยะเวลาดําเนินงาน
๑.๒.๑.๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของการศึกษาจัดตั้ง “ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและนวัตกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง จังหวัด
กําแพงเพชร” โดยเฉพาะความเหมาะสมและความเป็นไปได้ กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการ โครงสร้างราคา มาตรการป้องกัน
การปลอมปน และการเชื่อมโยงกับสถาบันหรือหน่วยงานที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในกระบวนการผลิต การแปรรูป
และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
๑.๒.๑.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักร่วมหารือกับกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา
แหล่งเงินที่เหมาะสมในการศึกษารายละเอียดของทั้ง ๒ โครงการ
๑.๒.๑.๒ เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํา ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป ระสาน
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาเร่งรัดดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ําในแม่น้ําน่านและ
ระบบชลประทานตามโครงการชลประทานพิษณุโลก (ตอนจังหวัดพิจิตร) ตามข้อเสนอของภาคเอกชน
๑.๒.๒ ข้อเสนอของ กกร./รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
๑.๒.๒.๑ เรื่อง การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
๑.๒.๒.๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ Inland Container
Depot (ICD) หรือ Container Yard (CY) จังหวัดนครสวรรค์ ไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับภาคเอกชน โดยให้พิจารณา
ถึงความเป็นไปได้และศักยภาพของพื้นที่ประกอบด้วย
๑.๒.๒.๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งเตรียมความพร้อม
ของโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่อง
จราจร ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางหมายเลข ๑๑๕ จังหวัดกําแพงเพชร-หมายเลข ๑๑๗ แยกปลวกสูง-จังหวัดพิจิตร และเส้นทาง
หมายเลข ๑๐๑ จังหวัดกําแพงเพชร-จังหวัดสุโขทัย (คีรีมาศ) (เชื่อมโยงมรดกโลก) สําหรับเส้นทางที่เหลือให้พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของเส้นทางตามความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามขั้นตอนปกติต่อไป
๑.๒.๒.๑.๓ ให้ ก ระทรวงมหาดไทยร่ ว มกั บ กระทรวงคมนาคมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างอําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
๑.๒.๓ ข้อเสนอของ กกร./สทท.
๑.๒.๓.๑ เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
๑.๒.๓.๑.๑ ให้ก ระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬ าร่ว มกับ ส่ว นราชการและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการโครงการและจัดลําดับความสําคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิถีชีวิตและอัตลักษณ์แม่น้ําสะแกกรัง” จังหวัด
อุทัยธานี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาด
อย่างต่อเนื่อง
๑.๒.๓.๑.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร
ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และให้หารือกับสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรายละเอียดของงบประมาณ
๑.๒.๔ รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการหารือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งกลไก
เพื่อติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของประเด็นการพัฒนา เพื่อเร่งรัดการดําเนินงานและจัดลําดับความสําคัญตามศักยภาพ
ของประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และนําเสนอผลการดําเนินการต่อที่ประชุม กรอ.ภูมิภาค และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๑.๒.๕ เรื่องอื่น ๆ ที่ กกร. เสนอเพิ่มเติม
๑.๒.๕.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักและประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของแนวทาง
๑๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตรถไฟ/รถไฟฟ้า
ในประเทศ การกําหนดเงื่อนไขที่จําเป็นต่อการสนับสนุนให้มีการย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย รวมทั้งการเร่งรัดดําเนินการ
เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบุคลากรในตําแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้มีจํานวน
บุคลากรที่สามารถรองรับกับความต้องการตามแผนการพัฒนาระบบรางของประเทศ
๑.๒.๕.๒ ผลการจัด Round Table “โครงการบริหารจัดการน้ํา ๓.๕ แสนล้านบาท” เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑.๒.๕.๓ ความคืบหน้าการดําเนินงาน เรื่อง ผลกระทบของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
แรงงานทางทะเล (Maritime Labor Convention 2006 : MLC 2006) กรณีที่ประเทศไทย ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ ให้กระทรวงแรงงาน
เร่งออกประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยมาตรฐานแรงงานทางทะเลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเลให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาของรัฐสภาในการประชุมสมัยสามัญครั้งต่อไป
และให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐเจ้าของเมืองท่าให้ทราบ
และเข้าใจถึงแนวทางการดํา เนินการของประเทศตามข้อกําหนดของอนุสัญญาฯ เพื่อให้เจ้าของเรือไทยสามารถขนส่งสินค้า
การเข้า-ออกท่าเรือประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ได้อย่างสะดวก
๑.๒.๕.๔ โครงการวางท่อส่งน้ําไปในแหล่งพื้นที่ทําการเกษตรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําผลการศึกษาปี ๒๕๔๕ มาประกอบการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม
โครงการวางท่อส่งน้ําไปในแหล่งพื้นที่ทําการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซากในจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ความสําคัญต่อการศึกษา
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการด้วย
๒. ให้ปรับถ้อยคําในมติที่ประชุมเกี่ยวกับผลการจัด Round Table “โครงการบริหารจัดการน้ํา ๓.๕ แสนล้านบาท”
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จาก “รับทราบข้อเสนอแนะของภาคเอกชนและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป” เป็น “รับทราบและเห็นชอบให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะและมอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) รับไปพิจารณาดําเนินการหาแนวทางในการหารือ
ร่วมกันต่อไป”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอ
กรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน
ได้แก่ แผนงานพัฒนาภาคการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ แผนงานพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาโลก และแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่ออนาคตประเทศ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยอนุมัติให้ใช้จ่ายจากวงเงินภายใต้พระราชกําหนด
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่จัดสรรไว้เพื่อการลงทุน
ตามยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
และให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ดังกล่าวให้กับแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
๑.๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอรายละเอียดของหน่วยงานภายใต้แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียด
และงบประมาณของแผนงานของหน่วยงาน
๑.๓ ให้มีคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต
ประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละแผนงาน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. ให้แก้ไขชื่อจากเดิม “แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ” ให้ถูกต้อง เป็น
“แผนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ” ทั้งนี้ การดําเนินโครงการภายใต้แผนฯ ดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดเสนอ กบอ. ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับ Zoning ภาคเกษตร ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดเสนอคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รั บทราบการขยายระยะเวลาการดํ า เนิ นงานและการเบิก จ่ ายเงิน กู้ ภายใต้ พระราชกํ าหนดให้ อํา นาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วงเงินประมาณ ๕๘๖.๕๔๑๙ ล้านบาท
๑.๒ รับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สําหรับโครงการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง วงเงิน ๑,๓๖๐.๔๐ ล้านบาท จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑.๓ อนุมัติการใช้เงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๗๙.๒๐ ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และรับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าวจนกว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑.๔ อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ ค่าก่อสร้างรายการก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข
เป็นวงเงิน ๑๗,๙๕๙,๐๔๓ บาท [เงิน พ.ร.ก. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท+เงินบํารุงสมทบของโรงพยาบาล ๕,๙๕๙,๐๔๓ บาท (เป็นเงิน
บํารุงสมทบของโรงพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ วงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท+ขอใช้เงินบํารุงสมทบ
ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จํานวน ๒,๕๕๙,๐๔๓ บาท)] และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย
โครงการภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
๑.๕ อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลา เป็นวงเงิน ๑๔๙.๗๖๔๑ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้
ภายใต้ พ.ร.ก. วงเงิน ๑๔๒.๐๘๑๐ ล้านบาท และใช้เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สมทบ วงเงิน ๗.๖๘๓๑ ล้านบาท โดยให้ สพฐ. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส วงเงินรวม ๒๕๔.๗๓๐๗ ล้านบาท ให้สามารถ
ดําเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๖ อนุมัติจัดสรรเงินสํารองจ่ายภายใต้ พ.ร.ก. ให้แก่ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม
แบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๑๑,๒๖๙,๙๐๐ บาท และอนุมัติขยายระยะเวลา
การเบิกจ่ายจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑.๗ อนุมัตจิ ัดสรรเงินสํารองจ่าย วงเงิน ๓๓๒,๔๓๙,๕๔๑.๑๙ บาท ประกอบด้วย
๑.๗.๑ เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) วงเงิน ๓๒๕,๓๒๖,๐๖๓.๙๑ บาท
สําหรับกรมทางหลวง วงเงิน ๓๐๗,๖๘๖,๔๐๔.๐๐ บาท กรมทางหลวงชนบท วงเงิน ๒,๖๓๕,๖๒๖.๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี วงเงิน ๖๓๐,๕๘๖.๙๘ บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วงเงิน ๒,๐๒๐,๐๘๑.๙๐ บาท สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วงเงิน ๒,๑๕๗,๔๑๕.๐๐ บาท กรมการแพทย์ วงเงิน ๑,๐๓๘,๙๗๒.๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วงเงิน
๑,๑๗๖,๘๖๕.๙๗ บาท กรมการขนส่ ง ทางบก วงเงิ น ๗๖๗,๔๘๖.๐๐ บาท และกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง วงเงิ น
๗,๓๒๑๒,๖๒๖.๐๖ บาท
๑.๗.๒ การคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง วงเงิน ๖๐๙,๗๗๔.๔๐ บาท สําหรับจังหวัดสิงห์บุรี
วงเงิน ๓๗๔,๗๗๕.๐๐ บาท และจังหวัดตราด วงเงิน ๒๓๔,๙๙๙.๔๐ บาท
๑.๗.๓ สัญญาที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น วงเงิน ๖,๕๐๓,๗๐๒.๘๘ บาท สําหรับกรมชลประทาน วงเงิน
๖,๕๐๓,๗๐๒.๘๘ บาท
๑๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๘ อนุมัติการลงนามในสัญญาภายหลังเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้สัตยาบันการลงนามในสัญญาของวิทยาลัย
การอาชีพสุไหงโก-ลกที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว และอนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการที่ยังไม่มีผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง จํานวน ๖ แห่ง วงเงิน ๕๔.๖๐ ล้านบาท ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายวราเทพ รัตนากร) สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) ในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓๐ วัน

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๖ รุ่น วงเงินรวม ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) วงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่ อ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ และพั น ธบั ต รรั ฐ บาลประเภทดอกเบี้ ย แปรผั น ตามการเปลี่ ย นแปลงของเงิ น เฟ้ อ ทั้ง นี้ เงิ น ที่ ไ ด้
จากการกู้เงินล่วงหน้าได้นําส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เพื่อนําไปบริหารให้เกิดผลตอบแทน และนําส่งเงินต้นและผลตอบแทนคืนให้แก่กระทรวงการคลังในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
เพื่อนําไปชําระคืนต้นเงินกู้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดไถ่ถอน ประกอบด้วย
๑.๑ ตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิน เพื่อ การปรับ โครงสร้า งหนี้ (พระราชบัญ ญัติก ารบริห ารหนี้ส าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ รุ่นอายุ ๑๘๒ วัน วงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีการประมูล
ทั้งสิ้น ๒ งวด ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีส่วนลดจากการประมูล จํานวนรวม ๒๗๐,๙๑๘,๑๐๔.๙๖ บาท
๑.๒ พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒ (ILB283A) อายุ ๑๕ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี จํานวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จําหน่ายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่พันธบัตรรัฐบาลครบกําหนดไถ่ถอน จํานวน ๓๙,๐๐๐ บาท โดยกู้เงินระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท อายุเงินกู้ไม่เกิน ๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ ๒.๘๓ ต่อปี และนําเงินกู้ระยะสั้น
จํานวน ๓๙,๐๐๐ ล้านบาท มาสมทบกับเงินกู้ล่วงหน้า จํานวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท และนําไปชําระคืนต้นเงินกู้พันธบัตรรัฐบาล
ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
๓. การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จํานวน ๔ รุ่น วงเงินรวม ๓๙,๐๐๐ ล้านบาท และนําเงินที่ได้
จากการออกพันธบัตรรัฐบาลไปทยอยชําระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้น ประกอบด้วย
๓.๑ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ (LB196A) อายุคงเหลือ ๖.๒๓ ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๗๕ ต่อปี จํานวน ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๒ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ (LB616A) อายุคงเหลือ ๔๘.๒๗ ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๘๕ ต่อปี จํานวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๓ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕ (LB326A) อายุคงเหลือ ๑๙.๒๕ ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๗๗๕ ต่อปี จํานวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๔ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖ (LB21DA) อายุคงเหลือ ๘.๖๙ ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๖๕ ต่อปี จํานวน ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งจากการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น มีข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในภาพรวมที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานที่สําคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้ งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงกลางเดือน
มกราคม ๒๕๕๕ และจากการที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งทั้ง ๒ กรณีส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
๒. การกําหนดผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สอดคล้องไปถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ระดับกระทรวงและระดับยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีปัญหาควรทบทวน
การกําหนดผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดในแต่ละระดับให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ได้อย่างแท้จริง
๓. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มีขั้นตอนที่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนใช้ระยะเวลานาน
รวมทั้งบางครั้งไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว ทําให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จึงมีข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานที่มีปัญหาควรเตรียมความพร้อมของงานก่อนที่จะดําเนินการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม
และสามารถปฏิบัติได้
๔. ช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เหมาะสม อยู่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูกาลเพาะปลูก สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ
ที่ไม่เอื้อต่อการก่อสร้าง มีการแก้ไขแบบรูปรายการ แก้ไขสัญญาจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง/ละทิ้งงาน/บอกเลิกสัญญา
ต้องหาผู้รับจ้างใหม่ ตลอดจนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความล่าช้า จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีปัญหา ควรกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับการดําเนินการจริงและควรตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาเป็นระยะ ๆ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม/เร่งรัดการปฏิบัติงาน
๕. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
และการรับมอบของนานกว่าการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีปัญหาควรติดตามเร่งรัดการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด
๖. หลายหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดค่อนข้างมาก จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ควรนําผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาไปใช้ในการกําหนดค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อให้ใกล้เคียง
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการดําเนินงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
ซึ่งมีความคืบหน้าผลการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมมากกว่าร้อยละ ๘๐ โดยมีโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จํานวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓ โครงการ และยกเลิกดําเนินการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน ๒ โครงการ สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดังนี้
๑.๑. ยุทธศาสตร์ด้านการกํากับดูแล ประกอบด้วย
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณในรูปแบบคณะกรรมการ อยู่ระหว่าง
การกําหนดแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้เป็นกรอบการพิจารณา
แต่งตั้งผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินนอกงบประมาณ และการจัดทําร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้ง
การบริหารจัดการและการประเมินผลทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ได้จัดทํารายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีงบบัญชี ๒๕๔๗-๒๕๕๓ พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทําร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบประเมินสถานะการเงินของเงินนอกงบประมาณและการนําส่งเงินนอกงบประมาณ
ส่วนเกินเป็นรายได้แผ่นดิน ได้จัดทําข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการให้องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนนําทุน
หรือผลกําไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการกําหนดหลักเกณฑ์การนําเงินรายได้สะสมเกินความจําเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๑.๑.๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารทะเบียนบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทําระบบบริหารทะเบียน
บัญ ชีเงินฝากอิเล็กทรอนิก ส์ และได้จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจะมีการขยายผลให้ค รอบคลุมถึง การให้บ ริก าร
ผ่านระบบ Web Services พร้อมทั้งเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ GFMIS
๑.๑.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารบัญชีเงินฝาก ได้ดําเนินการสํารวจและปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
ที่หมดความจําเป็นในส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS จํานวน ๑,๕๘๖ บัญชี ส่งผลให้การบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก
กระทรวงการคลังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากยิ่งขึ้น
๑.๑.๖ โครงการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ อยู่ระหว่าง
การยกร่างกฎหมายฉบับแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมและยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย
ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศึกษาวิเคราะห์การจัดทําร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... รวมทั้งได้ประมวลแนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
๑.๑.๗ โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีความพร้อมในการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลางได้มีการปรับโครงสร้างจากกลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ เป็นสํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
๑.๑.๘ โครงการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารเงินนอกงบประมาณ ได้จัดทําแนวทางปฏิบัติ
กระบวนการให้บริการทางเครือข่ายสารสนเทศ (E-mail Address) ซึ่งจะสามารถอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
ทุนหมุนเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้น
๑.๒. ยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศ ได้ยุติการดําเนินการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒ โครงการ
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ (e-Nonbudgeting) และโครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านระบบสารสนเทศการบริหารเงินนอกงบประมาณ
๑.๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประกอบด้วย
๑.๓.๑ โครงการพัฒนาการจัดทําองค์ความรู้ด้านการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ ได้มีการศึกษา
และกําหนดหัวข้อองค์ความรู้เรื่องเงินฝากบูรณะทรัพย์สิน และจัดทําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินแจ้งเวียนส่วนราชการถือปฏิบัติ
พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในสํานักในลักษณะ Coffee Talk เป็นประจําทุกสัปดาห์
๑.๓.๒ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณในส่วนภูมิภาค
ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณในส่วนภูมิภาค โดยจัดประชุมสัมมนา
ภายในสํานักงานคลังเขต ๖ และเขต ๙ จํานวน ๑๖ จังหวัด โดยจะมีการขยายผลการดําเนินการให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยเร็ว
ต่อไป
๑.๓.๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางในฐานะที่ปรึกษาในการบริหารระบบเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ได้ดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
๑.๓.๔ โครงการจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลการดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ได้จัดประชุมสัมมนาและชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ของทุนหมุนเวียน
ที่เข้าสู่ระบบประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดร่วมด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุนหมุนเวียน จํานวน ๓ รุ่น
๑.๓.๕ โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๐ ได้จัดฝึกอบรมและชี้แจงการจัดทํารายงานฯ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง
เร่งรัดหน่วยงานให้จัดส่งรายงานฯ ให้ครบถ้วน เพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมอบหมายได้กระทรวงการคลังและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงานฯ
เพื่อใช้เป็นมาตรการให้คณะรัฐมนตรีสามารถดํา เนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการพิจารณาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มติคณะรัฐมนตรี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ในการรายงานครั้งต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอขอเพิ่ มงบประมาณรายจ่ ายในการพิ จารณาของคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ส่วนราชการ
รัฐ วิส าหกิจ และหน่ว ยงานอื่น เสนอคํา ขอเพิ่ม งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะรายการที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดย
๑.๑ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒ เป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี ๒๕๕๘ และนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
๑.๓ เป็นรายจ่ายที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ ส่งเสริมการผลิตให้เกิดการจ้างงาน
และกระจายรายได้ หรือเป็นรายจ่ายลงทุนสําคัญที่ก่อให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเป็นรายจ่ายที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า ไม่ทําให้เกิดภาระรายจ่ายประจําปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเป็นการดําเนินงานตามนัย
ข้อ ๑.๒ ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีศักยภาพที่จะดําเนินงาน
และมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้ทันที รวมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องเสนอโครงการ/รายการภายใต้
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
๒. ขั้นตอนในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น
๒.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทําคําขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินการนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่กํากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมทั้งรวบรวมจัดส่งให้สํานักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒.๒ สําหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๘ วรรคเก้า
ที่กําหนดว่า “หากหน่วยงานดังกล่าวเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคําขอแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง”
๒.๓ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาคําขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และนําเสนอ
ผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จากการประมวลผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีบัญชีทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทิน
จํานวน ๕๔ แห่ง ปรากฏว่า รัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนในช่วงดังกล่าวได้จํานวน ๙๐,๓๔๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๗
ของเป้าหมายไตรมาส ๒ (จํานวน ๑๐๕,๔๗๔ ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๗๖.๐ และ
สามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖ ได้จํานวน ๑๐๓,๑๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๙.๒ ของเป้าหมายสะสม
(จํานวน ๑๓๐,๒๗๔ ล้านบาท)
๒. เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสที่สอง (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของไตรมาสที่แล้ว มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายหลายแห่ง หากพิจารณาจากร้อยละ
ที่เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายมาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนจํานวนไม่สูง อาทิ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต บริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาท์อิสต์เอเชีย จํากัด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนสูงซึ่งอาจมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและมีผลการเบิกจ่ายลงทุนต่ํากว่าเป้าหมายที่สําคัญ ได้แก่ บริษัท
๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ปตท. จํากัด (มหาชน) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายที่สําคัญเนื่องจากปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
การทบทวนแผนการลงทุน การส่งมอบงานล่าช้า รวมทั้งความไม่พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดําเนินการ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนได้ตามแผน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๕,๑๒๑,๓๐๐.๗๓ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๑๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จํานวน ๓,๕๕๖,๔๖๐.๖๒ ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จํานวน ๑,๐๖๔,๗๔๖.๑๗ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
จํา นวน ๔๙๔,๕๓๒.๐๓ ล้า นบาท และหนี้หน่ว ยงานอื่นของรัฐ จํา นวน ๕,๕๖๑.๙๑ ล้า นบาท ส่วนหนี้กองทุน เพื่อการฟื้น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะจํานวนดังกล่าวจําแนกตามอายุของหนี้ เป็นหนี้ระยะยาว
จํานวน ๔,๙๕๙,๐๕๖.๖๗ ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น จํานวน ๑๖๒,๒๔๔.๐๖ ล้านบาท และจําแนกตามแหล่งที่มา เป็นหนี้ต่างประเทศ
จํานวน ๓๓๔,๙๙๐.๓๓ ล้านบาท และหนี้ในประเทศ จํานวน ๔,๗๘๖,๓๑๐.๔๐ ล้านบาท
๑.๒ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทําแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ
ประกอบด้ ว ย ๔ แผนย่ อ ย และได้ ป รั บ ปรุ ง แผนฯ ในระหว่ า งปี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการใช้ เ งิ น กู้ แ ละบริ ห ารหนี้
ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๑ ทําให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๐๖๙,๙๑๕.๓๒ ล้านบาท
โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการกู้เงินและบริหารหนี้
เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๘๖๑,๐๘๑.๒๖ ล้านบาท
๑.๓ สรุปผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๖
(ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๗๘๘,๒๐๔.๕๕ ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๔๖ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งปี สําหรับผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รัฐวิสาหกิจ
ได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๗๒,๘๗๖.๗๑ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
สัดส่วนของยอดหนี้สาธารณะคงค้างในปัจจุบันซึ่งยังอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามรายจ่ายภายใต้
แผนการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ รวมถึงแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงเห็นควร
ให้มีการเตรียมการในการกํากับดูแลและบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยให้ความสําคัญกับการรักษาวินัย
ทางการคลังอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการกู้เงินในประเทศภายใต้กรอบวงเงินรวม ๕,๘๔๘.๐๐ ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาว จํานวน ๕ แผนงาน ได้แก่ แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ ๓
แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟ้า แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสาร SDH
และสายเคเบิลใยแก้วนําแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ ๑ และแผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core
Network โดยให้ทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นรายปีจนกว่าการดําเนินงานแล้วเสร็จตามที่ กฟภ. เสนอขอ ตามความเห็น
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ของกระทรวงการคลัง และให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาวงเงินกู้เพื่อการลงทุนตามความจําเป็นเพื่อลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินขององค์กรในระยะยาว
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป สําหรับการดําเนินการตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้า
ตามแผนงานการจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟ้า ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. หารือและประสานงานกับกระทรวงพลังงาน
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันด้วย
๒. กรณีที่มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดการ หรือลงทุนในระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกัน ลดความซ้ําซ้อน และประหยัดงบประมาณ ซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิภาพของงานและประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line
ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทํา Trust Receipt (T/R) และการทําสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยให้พิจารณาทําสัญญาเงินกู้
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเสนอ ในรูปแบบที่มีต้นทุนต่ําที่สุด ตามอัตรา
ดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงินปรับลดลง
๑๒,๒๓๑.๕๘ ล้านบาท จากเดิม ๑,๙๔๘,๒๑๑.๘๒ ล้านบาท เป็น ๑,๙๓๕,๙๘๐.๒๔ ล้านบาท
๑.๒ รับ ทราบการปรับ ปรุง แผนบริห ารหนี้ข องรัฐ วิส าหกิจ ที่ไ ม่ต้อ งขออนุมัติค ณะรัฐ มนตรีภ ายใต้ก รอบ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น ๑๕,๕๓๐ ล้านบาท จากเดิม ๑๒๑,๗๐๓.๕๐ ล้านบาท
เป็น ๑๓๗,๒๓๓.๕๐ ล้านบาท
๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปรับปรุง ครั้งที่ ๒
๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๑.๕ อนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้กระทรวงการคลังกู้เงินบาทแทนการกู้เงินจากธนาคารโลก ในวงเงินรวมไม่เกิน ๑๖,๕๔๔ ล้านบาท
รวมทั้งให้กระทรวงการคลังนําเงินที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลกไปให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กู้ยืมต่อจาก
กระทรวงการคลัง วงเงิน ๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ของกระทรวงการคลังที่จะได้ตกลงกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังประสานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงรายละเอียด
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ให้เป็นปัจจุบัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การพิจารณาทบทวนมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็น ชอบการกํา หนดมาตรการนํา เข้า ข้า วโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ตามมติค ณะกรรมการนโยบายอาหาร
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ขยายระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ของผู้นําเข้าทั่วไป ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน
(AFTA) และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)
ออกไปอีก ๑ เดือน จากเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นเดือนมีนาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ อัตราภาษีร้อยละ ๐ กําหนดมาตรการ
บริหารการนําเข้า โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นําเข้าได้ตลอดทั้งปี โดยให้จัดทําแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคา และความต้องการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตในประเทศ สําหรับผู้นําเข้าทั่วไปนําเข้าได้ช่วง
เดือนมีนาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานควบคุมการนําเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
๑.๒ ให้คงมาตรการบริหารการนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าอื่น ๆ ได้แก่ การนําเข้าตามความตกลงองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand
Closer Economic Partnership : TNZCEP) ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA)
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น
(ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership : AJCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free
Trade Agreement : AKFTA) และการนําเข้าทั่วไป (ประเทศนอกข้อตกลง) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
(เรื่อง นโยบายและมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖) ซึ่งเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร เมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๕
๑.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องตรวจสอบการนําเข้าข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ทั้งทางด้ านมาตรการสุขอนามั ยและ
สุขอนามัยพืช (The Application of Sanitary and Phytosantary Measures : SPS) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้กรมปศุสัตว์
กรมการค้าต่างประเทศประสานข้อมูลรายชื่อผู้ขออนุญาตนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างกัน เพื่อติดตามกํากับดูแล การนําเข้า
ได้อย่างทั่วถึงและสร้างความมั่นใจแก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องดําเนินการอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง เนื่องจากในเดือนสิงหาคม ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะออกสู่ตลาดมาก การดําเนินงานควรเน้นให้มี
การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภายในประเทศ และต่ า งประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า เพื่ อ ให้
การดําเนินการไม่เกิดการร้องเรียนในภายหลัง การจัดทําแผนการจัดซื้อและการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ อคส. ให้พิจารณา
ดําเนินการอย่างรอบคอบ โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการ
และให้เข้มงวดกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศอย่างใกล้ชิดไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการปริมาณและช่วงเวลา
การนํา เข้า ข้า วโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของสินค้า เกษตรภายในประเทศของไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract
Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ประจําปี ๒๕๕๖]
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการอนุมตั ิขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ําจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ํา
จังหวัดระยอง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดําเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการผันน้ําจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ําจังหวัดระยอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาอนุมัติ
ให้กรมชลประทานสามารถขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จํานวน ๓,๙๙๒.๘๕ ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติ
ให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานจ้างเหมาภายใต้โครงการฯ อีกจํานวน ๓ รายการ
ได้แก่

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑. รายการก่อ สร้า งสถานีสูบ น้ํา และระบบท่อ ส่ง น้ํา พร้อ มอาคารประกอบ ส่ว นที่ ๑ จากเดิม ปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง รวม ๒ ครั้ง คิดเป็นจํานวนวันที่ต้องขยายอายุสัญญา
ทั้งสิ้น ๖๐๐ วัน ส่งผลวันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวมเป็นอายุสัญญาใหม่ ๑,๓๒๐ วัน) โดยใช้งบประมาณ
ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผกู พันไว้เดิม จํานวน ๑,๗๒๘.๐๕๐๐ ล้านบาท
๒. รายการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๒ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม จํานวน ๑,๓๑๐.๘๖๔๐ ล้านบาท
(ขยายอายุสัญญาอีก ๑๕๐ วัน เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างท่อส่งน้ําบางส่วนให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่งผลวันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมอายุสัญญาทั้งสิ้น ๘๗๐ วัน)
๓. รายการจ้า งบริษัท ที่ป รึก ษาควบคุม งาน จากเดิม ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็น ปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม จํานวน ๑๐๖.๒๐๘๒ ล้านบาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับการส่งออกรังนกจากไทยไปจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับการนําผลิตภัณฑ์รังนก
จากไทยไปจีน มีสาระสําคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของรังนกและผลิตภัณฑ์
ของราชอาณาจักรไทย และเร่งเปิดตลาดรังนกของไทยส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่กระทรวงควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIO) สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกมาตรการห้ามนําเข้าชั่วคราว
๑.๒ อนุมัติในหลักการเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารว่าด้วย
ข้อกําหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยสําหรับการนําผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไปจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับ AQSIO แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงนามร่างพิธีสารฯ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีมาตรการ
เตรียมความพร้อมด้านเทคนิคในการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของกรมปศุสัตว์
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัยเพื่ออนุมัติการขึ้นทะเบียนแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์รังนก
ที่จ ะส่ง ออกจากราชอาณาจัก รไทยไปสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ให้ส ามารถปฏิบัติต ามข้อกํา หนดด้า นเทคนิค ในร่า งพิธีส ารฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสําคัญกับการควบคุมตรวจสอบแหล่งที่มาของนกนางแอ่นและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์รังนกอย่างเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพรังนกให้ได้มาตรฐาน และพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครอง ดูแลหรือควบคุมนกนางแอ่นที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ นอกเหนือจากการได้รับสัมปทานรังนก เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์รังนกส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่น กรองเรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือด้า นหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ป ระสบอุทกภัย
ปี ๒๕๕๔ โดยกรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้จําหน่ายหนี้ออกจากบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นสูญ รัฐบาลรับภาระชําระหนี้ให้แทน
ส่ว นกรณีส มาชิก ที่ไ ด้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยแต่ไ ม่เสียชีวิต หนี้เงิน กู้ที่มีอยู่เดิมก่อ นประสบภัย ให้ส หกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
๒๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

พักการชําระหนี้เงินกู้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุทกภัย โดยงดคิดดอกเบี้ย รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก สําหรับเงินกู้สัญญาใหม่เพื่อการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สัญญา/รายละไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี
๑.๒ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๗๑๕ ล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชย
ดอกเบี้ยการพักชําระหนี้เดิมก่อนเกิดอุทกภัย และลดภาระหนี้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้สมาชิกที่ประสบอุทกภัย
ปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่ ๓ ของการดําเนินตามมาตรการ
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์รับความเห็นของประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระยะต่อไป ควรให้สหกรณ์/
กลุ่มสหกรณ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนร่วมกันเพื่อสะสมเงินทุนที่นํามาใช้ดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒. สําหรับงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
วงเงินรวม ๗๑๕ ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ใช้อัตราการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ป ระสบภัยพิบัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่เป็น อุปสรรคในการปฏิบัติง าน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ข้าว ๑,๑๑๓ บาทต่อไร่ พืชไร่ ๑,๑๔๘ บาทต่อไร่ พืชสวนและอื่น ๆ ๑,๖๙๐ บาทต่อไร่
สําหรับกรณีพืชสวนและอื่น ๆ ที่ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติทําให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังอยู่ในสภาพฟื้นฟูให้กลับสู่
สภาพเดิมได้ ให้ช่วยเหลือเฉพาะค่าปุ๋ย ๕๐% ในอัตราไร่ละ ๖๐๕ บาท ส่วนการช่วยเหลือด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ให้ใช้อัตรา
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่น กรองเรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด ในการขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินยืมในส่วนของเงินต้นคงค้าง จํานวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ออกไปอีก ๑๕ ปี (จนถึงปี
พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ ๓.๗๘ ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ ๑๕ ปี ณ ปัจจุบัน
และให้บริษัทฯ เริ่มชําระคืนเงินต้นเมื่อมีกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าจัดจําหน่าย (EBITDA : Earning Before Interest
Taxes Depreciation and Amortization) และมีสภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินกิจการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถชําระหนี้เงินยืม
ในส่วนของเงินต้นคงค้างได้ทั้งหมดต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการชําระหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วย
๒. สําหรับการคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชําระหนี้เงินต้นค้างชําระให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกใช้บริการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า
และบริ ก ารอื่ น ๆ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ลํา ดั บ แรก เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ส ภาพคล่ อ งและเพี ย งพอ
ต่อการชําระหนี้ได้ต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖) สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่มสินค้า
มีมูลค่านําเข้ารวม ๘๒๙.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๒๗ ของมูลค่านําเข้ารวม ๖๕,๐๗๐.๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕) ๑๓๔.๕๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๙.๓๖
๒. สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านําเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้ําหอมและเครื่องสําอาง มูลค่านําเข้า ๑๕๗.๖๑
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ๔๘.๔๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๔๔.๔๐ ผลไม้ มูลค่านําเข้า ๑๔๙.๖๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้น ๒๐.๗๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๖.๑๑ นาฬิกาและอุปกรณ์ มูลค่านําเข้า ๙๗.๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น
๒๙.๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๔๒.๕๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นําเข้ามาแสดงและจําหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่นําเข้ามาแสดงและจําหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ตามประเภทย่อย ๗๐๑๘.๑๐.๐๐ และสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตอนที่ ๗๑ ในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่นําเข้าคลังสินค้า
ทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย แล้วนําออกไปเพื่อแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และของนั้นได้จําหน่าย
ในงานแสดงสินค้าดังกล่าวให้ได้รับการยกเว้นอากร โดยผู้นําของเข้ามาแสดงและจําหน่ายดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการ
ที่กรมศุลกากรกําหนด
๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา ๑๐
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ตามประเภทย่อย ๗๐๑๘.๑๐.๐๐ และสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตอนที่ ๗๑ ในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับการยกเว้น
อากรเนื่องจากนําเข้ามาพร้อมกับตนหรือนําเข้ามาเป็นการชั่วคราวตามภาค ๔ ประเภทที่ ๓ (ฉ) แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้จําหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และของนั้นได้จําหน่าย
ในงานแสดงสินค้าดังกล่าวให้ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา ๑๐ พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ทั้งนี้ ต้องนําเข้าโดยผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า และนําเข้าได้เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมือง
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการประเมินผลความคุ้มค่าและผลกระทบจากการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าวในช่วงปีแรก เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรการ
ให้เอื้อต่ออุตสาหกรรมและสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๒๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. กําหนดบทนิยามคําว่า “การรับขนทางอากาศ” “การรับขนทางอากาศภายในประเทศ” “คนโดยสาร” “ของ”
“อากาศยาน” “ผู้ขนส่ง” “ผู้ขนส่งตามสัญญา” “ผู้ขนส่งตามความเป็นจริง” “ผู้ตราส่ง” “ผู้รับตราส่ง” “ลูกจ้าง” และ “หน่วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงิน”
๒. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับขนคนโดยสารและสัมภาระ เช่น ในการรับขนคนโดยสารให้มีการส่งมอบ
เอกสารการรับขนตามที่กําหนด ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนโดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ
ตามที่กําหนด ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สัมภาระลงทะเบียนถูกทําลาย สูญหายหรือเสียหายตามที่กําหนด
ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการรับขนทางอากาศซึ่งคนโดยสารหรือสัมภาระตามที่กําหนด กําหนด
ความรับผิดในความเสียหาย
๓. กําหนดในเรื่องการรับขนของ เช่น ในการรับขนของให้มีการส่งมอบใบตราส่งทางอากาศ ใบตราส่งทางอากาศ
หรือใบรับรองต้องมีรายการตามที่กําหนด รวมถึงข้อความแสดงถึงน้ําหนักแห่งของที่ส่งด้วย ให้ผู้ตราส่งจัดทําใบตราส่งทางอากาศ
เป็นต้นฉบับจํานวนสามฉบับตามที่กําหนด ผู้ตราส่งต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของรายการและข้อความเกี่ยวกับของที่ตนหรือ
บุคคลซึ่งกระทําการในนามของตนระบุไว้ในใบตราส่งทางอากาศหรือที่ให้ไว้แก่ผู้ขนส่ง ใบตราส่งทางอากาศหรือใบรับของถือเป็น
พยานหลักฐานเบื้องต้นของการทําสัญญาการรับของ และเงื่อนไขการรับขน เมื่อผู้ตราส่งได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งปวงตามสัญญา
รับขนทางอากาศแล้วผู้ตราส่งมีสิทธิจัดการกับของ
๔. กํา หนดให้ก รณีที่มีก ารรับ ขนร่วมกัน และได้ดํา เนิน การส่วนหนึ่ง โดยทางอากาศและส่ว นอื่น โดยการรับ ขน
โดยรูปแบบอื่น ให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับเฉพาะกับช่วงที่ดําเนินการรับขนทางอากาศ
๕. กํา หนดในเรื่อ งการรับ ขนทางอากาศที่ดํา เนิน การโดยบุค คลอื่น ที่มิใ ช่ผู้ข นส่ง ตามสัญ ญา เช่น ถ้า ผู้ข นส่ง
ตามความเป็นจริงดําเนินการรับขนตลอดเส้นทางหรือบางส่วนของเส้นทางการรับขน ให้ผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งตามความเป็นจริง
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ การกระทําและละเว้นการกระทําของผู้ขนส่งตามความเป็นจริง และของลูกจ้างและตัวแทน
ของผู้ขนส่งตามความเป็นจริงซึ่งกระทําภายในขอบเขตหน้าที่การงานของตนให้ถือว่าเป็นการกระทําและละเว้นการกระทําของผู้ขนส่ง
ตามสัญญาด้วย
๖. กําหนดในเรื่องการฟ้องเรียกค่าเสียหาย เช่น ผู้เสียหายไม่อาจได้รับค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายอื่น
ที่มิใช่ค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการฟ้องค่าเสียหายจากการรับขนทางอากาศเป็นอันระงับสิ้นไปถ้าไม่มีการฟ้องคดีภายในระยะเวลา
๒ ปีนับแต่วันที่อากาศยานถึงถิ่นปลายทาง หรือนับแต่วันที่อากาศยานนั้นควรจะได้ถึงแล้วหรือนับแต่วันที่การรับขนได้หยุดลง
๗. กําหนดในเรื่องการรับขนทางอากาศภายในประเทศ โดยให้นําความในพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การรับขน
ทางอากาศภายในประเทศโดยอนุโลม และในคดีที่เกี่ยวกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศ ให้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๘. กําหนดบทเฉพาะกาล โดยให้คดีเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศที่ค้างการพิจารณาอยู่ในศาล
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นพิจารณาต่อไปจนแล้วเสร็จโดยถือว่าคดีนั้นมิใช่คดีเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกผลการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องการกําหนดสายการบิน ความจุและความถี่ รวมทั้ง
สิทธิรับขนการจราจร และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและลาว มีสาระสําคัญเพื่อยืนยันการแก้ไขความตกลง
ว่าด้วยบริการเดินอากาศที่ได้มีการหารือตามบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้นําเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือ
ทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป โดยในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ อําเภอเขาค้อ-อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า
ระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ อําเภอเขาค้อ-อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ ๑ บี
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํายม
และน่าน และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ํา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา ภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ําป่าสัก และการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้ําชายแดน) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ กฟภ. รับข้อสังเกตของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การทบทวนแหล่งเงินกู้สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการในการใช้แหล่งเงินในประเทศสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ ๓
แทนการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา
จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมตามความจําเป็น และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้พิจารณาแนวทางการแจ้งแหล่งเงินกู้ [องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)]
ทราบถึงเหตุผลความจําเป็นของการดําเนินการดังกล่าว เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดําเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินของโครงการฯ พร้อมทั้ง
จัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินที่สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เพื่อให้การบริหารจัดการ
เงินกู้ของกระทรวงการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ รฟม. สามารถดําเนินโครงการฯ ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง แผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

๒๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๑ เห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (แผนแม่บท
การให้บริการน้ําประปา) ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในส่วนที่เป็นโครงการใหม่ จํานวน ๙๒ โครงการ วงเงินลงทุนรวม
๔๒,๔๐๒.๙๐๔ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติให้ กปภ. ดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖ ในส่วนของโครงการใหม่ จํานวน ๗ โครงการ
วงเงินลงทุนรวม ๓,๓๑๕.๐๑๙ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ประกอบด้วย
๑.๒.๑ โครงการที่ขอรับเงินงบประมาณประจําปีจากภาครัฐ ร้อยละ ๗๕ และเงินรายได้สมทบ ร้อยละ ๒๕
จํานวน ๔ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๐๘๖.๐๕๓ ล้านบาท ได้แก่ กปภ. สาขาสีคิ้ว วงเงินลงทุน ๕๘๗.๔๑๑ ล้านบาท กปภ.
สาขาระยอง วงเงินลงทุน ๗๑๒.๑๘๐ ล้านบาท กปภ. สาขาลําปาง วงเงินลงทุน ๖๒๒.๑๘๗ ล้านบาท และ กปภ. สาขาศรีราชา
วงเงินลงทุน ๑๖๔.๒๗๕ ล้านบาท
๑.๒.๒ โครงการที่ใช้เงินกู้ภายในประเทศ จํานวน ๓ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๑,๒๒๘.๙๖๖ ล้านบาท
ได้แก่ กปภ. สาขาอุบลราชธานี วงเงินลงทุน ๖๗๓.๔๙๗ ล้านบาท กปภ. สาขาสุรินทร์ วงเงินลงทุน ๓๙๔.๖๗๔ ล้านบาท และ กปภ.
สาขาพัทยา (มาบยางพร-ปลวกแดง) วงเงินลงทุน ๑๖๐.๗๙๕ ล้านบาท
๒. สําหรับโครงการก่อสร้างที่ใช้เงินกู้ภายในประเทศ จํานวน ๓ โครงการ วงเงินลงทุน ๑,๒๒๘.๙๖๖ ล้านบาท
กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกันการกู้เงินดังกล่าว
๓. ให้ ก ระทรวงมหาดไทย และ กปภ. รั บ ความเห็ น และข้ อ สั ง เกตของคณะรั ฐ มนตรี กระทรวงการคลั ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการบูรณาการการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมทั้งระบบของคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน้ํา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการระบบประปา
ควรคํานึงถึงการลดความเหลื่อมล้ําเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย (Country Strategy) การเพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน แนวทางการจัดการน้ําประปาอย่างมีระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ การจัดทําแผนแม่บทการจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเพื่อรองรับการขาดแคลนแหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาอย่างยั่งยืนและการจัดทํา
แผนแม่บทการลดน้ําสูญเสียให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแรงดันน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประปาและการบริหาร
ต้ น ทุ น การผลิ ต การจั ด โครงสร้ า งทางการเงิ น ให้ มี อั ต ราหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น ของโครงการในระดับ ที่ เ หมาะสม และให้ ค วามสํา คั ญ
กับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการหนี้ของ กปภ. ในอนาคต การพิจารณาจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนหรือแนวทาง
การจัดการน้ําเสียชุมชนที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดําเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านที่ดิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการผลิตควบคู่กับการเพิ่มรายได้จากการให้บริการให้เป็นไป
ตามเป้ า หมายและการกํา หนดอั ต ราค่ า บริ ก ารที่ เหมาะสม การดํา เนิ น การตามมาตรการที่ กํา หนดในแผนยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายน้ําให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอตลอดเวลา และลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่า
การจัดเตรียมแผนเพิ่มศักยภาพการจัดการน้ําเสียของท้องถิ่น โดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ทั้งด้านเทคนิควิชาการและการเงินในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนให้ความสําคัญในการจัดการด้านอุปสงค์ (Demand side
management) โดยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ําอย่างประหยัดทั้งในภาคครัวเรือน สถานประกอบการ และอุตสาหกรรม
เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง แผนการลงทุนหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๗๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการแผนการลงทุนหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเชียงใหม่
ปี ๒๕๕๖-๒๕๗๐ วงเงินลงทุนรวม ๒,๒๕๗.๓๒๕ ล้านบาท โดยใช้จากเงินกู้ภายในประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนโครงการแต่ละระยะ
ภายใต้แผนการลงทุนหลักดังกล่าว ให้ กปภ. นําเสนอโครงการแต่ละระยะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๑.๒ อนุมัติให้ กปภ. ดําเนินโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเชียงใหม่ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ วงเงินลงทุน
๑,๓๙๐.๖๗๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ กปภ. กู้เงินภายในประเทศ (พันธบัตร) ทั้งหมด
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. ในส่วนของโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเชียงใหม่ ระยะที่ ๑ กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกันการกู้เงิน
๓. ให้ก ระทรวงมหาดไทย โดย กปภ. รับ ความเห็น ของคณะรัฐ มนตรี กระทรวงการคลัง สํา นัก งบประมาณ
และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการบูรณาการการดําเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับระบบ
การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมทั้งระบบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย การจัดหาแหล่งน้ําดิบเพื่อใช้ในระบบ
ผลิตน้ําประปาควรประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน้ํา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการระบบประปา
ควรคํ า นึ ง ถึ ง การลดความเหลื่ อมล้ํ า เพื่ อ สร้ า งโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียมกั น ทางสั ง คมตามยุ ทธศาสตร์ ป ระเทศไทย
(Country Strategy) และการเพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ การเร่งดําเนินการลดอัตราน้ําสูญเสียของประปาเชียงใหม่และกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่กําหนด การให้ความสําคัญในการจัดการด้านอุปสงค์ (Demand side management)
การถ่า ยทอดความรู ้ท างวิช าการด้า นน้ํ า ประปาให้ก ับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ เพิ ่ม ขีด ความสามารถให้ก ับ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามการจัดทําแผนงานและประสานงานกับกรมชลประทานในการจัดสรรน้ําจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และพิ จ ารณาทางเลื อ กแหล่ ง น้ํ า ดิ บ อื่ น ในการรองรั บ ความต้ อ งการใช้ น้ํ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนติ ด ตาม
สถานการณ์ความต้องการใช้น้ําและปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการลงทุน
โครงการในช่วงต่อไป นอกจากนี้ ให้ กปภ. ประสานความร่วมมือกับองค์การจัดการน้ําเสีย และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการ
แผนการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดจาก
การใช้น้ําประปาจากโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๓.๕ นโยบายพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ปี ๒๕๕๕/๕๖ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ปี ๒๕๕๕/๕๖ มีสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง ในการผลิตเอทานอล เป็น ๗๗.๕ : ๒๒.๕ คิดเป็นปริมาณ
การใช้เอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง เท่ากับ ๑๕๗,๗๒๑,๔๓๐ ลิตร : ๔๕,๗๒๓,๒๓๕ ลิตร คิดเป็นปริมาณการใช้หัวมันสด
จํานวน ๒๘๖,๒๒๗.๔๕ ตัน แต่มีการใช้หัวมันสดในโครงการฯ เพียง ๕๓,๑๔๕.๓๒ ตัน เนื่องจากมีเกษตรกรมาจํานําหัวมันสด
ที่โรงงานเอทานอลที่เปิดเป็นจุดรับจํานําน้อย ทําให้ปริมาณมันสดตามโครงการรับจํานํามันสําปะหลังเพื่อใช้ผลิตเอทานอลไม่เพียงพอ
กับความต้องการของผู้ผลิตเอทานอลที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งองค์การคลังสินค้ายังไม่ส่งมอบมันเส้นในโครงการฯ ทําให้ผู้ผลิตเอทานอล
จําเป็นต้องใช้มันสดและมันเส้นในประเทศซึ่งอยู่นอกโครงการฯ ผลิตเอทานอลจําหน่ายให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ เพื่อผสมเป็นน้ํามัน
แก๊สโซฮอลจําหน่ายแก่ประชาชนไปพลางก่อน ทั้งนี้ ปริมาณมันสําปะหลังนอกโครงการฯ ที่บริษัทผู้ผลิตเอทานอลใช้ไปแล้วนั้น
ไม่นับ รวมเป็น ปริม าณมัน สํา ปะหลัง ที่ต้อ งใช้ต ามโครงการฯ โดยปริม าณมัน สํา ปะหลัง ที่ผู้ผ ลิต เอทานอลจะต้อ งซื้อ เพิ่ม เติม
สําหรับไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ คิดเป็นหัวมันสด ๒๓๓,๐๘๒.๑๒ ตัน หรือคิดเป็นมันเส้น ๙๗,๙๒๔.๒๘ ตัน
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ
๒.๑ ผู้ผลิตเอทานอล ได้แก่ เกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลซึ่งเปิดเป็นจุดรับจํานํา
น้อยกว่าเป้าหมาย ผู้ผลิตเอทานอลยังไม่ทราบราคามันเส้นที่แน่นอนจากโครงการฯ ที่จะส่งมอบให้ผู้ผลิตเอทานอลและเพิ่งเริ่ม
ทยอยส่งมอบมันเส้นให้กับผู้ผลิตเอทานอล บริษัท ดั๊บเบิล เอ เอทานอล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังหยุดการผลิต
เอานอลเพื่อปรับปรุงระบบบ่อบําบัด และผู้ผลิตเอทานอลบางรายเป็นผู้ผลิตรายใหม่เพิ่งเริ่มผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ทําให้
เดินเครื่องได้ไม่เต็มกําลังการผลิต
๒.๒ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ ได้แก่ ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ บางรายได้ทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ผลิตเอทานอล
จากกากน้ําตาลไปแล้วก่อนเริ่มดําเนินโครงการฯ ทําให้ไม่สามารถซื้อเอทานอลจากมันสําปะหลังได้ตามสัดส่วน และมีผู้ผลิตเอทานอล
จากมันสําปะหลังเข้าประมูลน้อยรายและเสนอราคาประมูลสูงเกินไป

๒๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รุ่นที่ ๖ (Internet Protocol version 6 : IPv6) ในประเทศไทย โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น
มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการดําเนินการในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ได้แก่
๑.๑.๑ หน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปทุกหน่วยงานมีการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๑.๒ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้สาย และไร้สาย เปิดให้บริการ
เชื่อมต่อและใช้งานที่รองรับ IPv6 ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๑.๓ โครงข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNet และ UniNet) ให้สามารถใช้งาน IPv6
ได้อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ สถาบัน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๑.๔ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติงาน IPv6 เพื่อให้คําปรึกษา อบรม ทดสอบ ตรวจประเมินด้าน IPv6
ของประเทศไทย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๑.๒ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ในการกํากับดูแลบริหาร
จัดการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
๑.๓ ให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานพิจารณาดําเนินการตามกิจกรรม และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร.
และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมหน่วยงานและสถานศึกษาในโครงข่าย NEdNet ทั้งหมด การสํารวจความต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ควบคู่กับการดําเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ และวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเร่งสํารวจตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหน่วยงานภาครัฐ และการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการวางแผนและจัดลําดับ
ความสําคัญของกลุ่มเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน การจัดสรรงบประมาณในการลงทุน รวมทั้งจัดทําโครงการนําร่องในหน่วยงาน
ภาครัฐและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการนําผลที่ได้รับไปใช้ในการจัดทําคู่มือและแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ
นําไปใช้ในการปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการเกิดความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจพิจารณา
มอบหมายให้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมหรือตั้งหน่วยงานภายในเป็นการชั่วคราวรับผิดชอบดําเนินการ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํากับดูแลและจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ในประเทศไทยมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย
๔. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการสํารวจอุปกรณ์เครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) มีสาระสําคัญเพื่อใช้เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางการดําเนินการ ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ความเร็วสูง ICT ทั้งด้านโครงข่าย (Network Infrastructure) และด้านสารสนเทศ (Information Infrastructure) รวมทั้งการใช้
บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) เพื่อลดความซ้ําซ้อนและภาระการลงทุนในการพัฒนาด้าน ICT ในหน่วยงานของรัฐ
และการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Services) ตามภารกิจของหน่วยงานในลักษณะของระบบบริการ
ที่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integrated e-Services) ให้บริการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ตลอดจนกําหนด
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ กรอบแนวทางการดําเนินการ
ดังกล่าวสามารถกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการพัฒนาโครงข่าย
สื่อสารข้อมูลภาครัฐโดยการต่อยอดและยกระดับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information
Network หรือ GIN) ให้เป็นโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่เชื่อมโยงภาครัฐสู่ประชาชนทุกภาคส่วน หรือ Super GIN รองรับ
การบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริการด้านการเกษตร การบริการสาธารณสุขทางไกล การขยายโอกาส
ทางการศึกษา ตลอดจนการขยายการให้บริการสู่ระดับท้องถิ่นเพื่อการบริการประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนที่รวดเร็ว ทั่วถึง
และครอบคลุม
๑.๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
เข้าด้วยกัน และให้มีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด พร้อมทั้งการพัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐ
เพื่อให้บริการสําหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งในด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน และแอพลิเคชั่น ซึ่งในระยะแรกให้ดําเนินการบูรณาการ
บริ ก ารรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกระทรวงหลั ก ๔ กระทรวง ประกอบด้ ว ย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๑.๓ การสนับสนุนการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดําเนินการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในภารกิจของหน่วยงานตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF
รวมทั้งกําหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมียุทธศาสตร์การบูรณาการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบแผนของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยเฉพาะ (Thailand e-Government platform)
ให้ทุกหน่วยงานได้ปรับใช้และสามารถใช้เป็นแบบแผนเดียวกันทุกระบบ ควรคํานึงถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของภาครัฐ
และประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมียุทธศาสตร์
ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ และกําหนดให้มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนด้านการเติบโตของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการใช้พลังงานและผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ หรือ Green ICT
eco system ควรเพิ่มระดับความสําคัญของระบบความปลอดภัยให้กับเครือข่าย GIN และการให้บริการคลาวด์ภาครัฐ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และควรเร่งจัดทํารายละเอียดองค์ประกอบสําคัญของยุทธศาสตร์ทั้งในด้านกลยุทธ์ เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและผลักดัน
การดําเนินการให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ความสําคัญในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทําข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อยกระดับการบูรณาการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ไปสู่การให้บริการแบบอัตโนมัติ (e-Services) ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ ให้มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศและแผนที่กลางของประเทศ ตามที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้

๓๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การจ้างงานและรายได้
๑.๑ การจ้างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๓ อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ ๐.๗๑ ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว
การปรับค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาททั่วประเทศยังไม่สะท้อนผลกระทบในภาพรวมของการจ้างงาน แต่มีสัญญาณการปรับสภาพการจ้างงาน
ได้แก่ ชั่วโมงการทํางานของแรงงานภาคเอกชนเฉลี่ย ๔๖.๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงร้อยละ ๑.๓ จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว แรงงาน
ภาคเอกชนที่ทํางาน ๕๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป มีจํานวนลดลงร้อยละ ๘.๒ และผู้ทํางานต่ําระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๑ หรือเป็น
จํานวน ๐.๓๘ ล้านคน ตลาดแรงงานยังตึงตัวในระดับ ปวช.-ปวส.
๑.๒ การปรับค่าจ้างขั้นต่ําเป็น ๓๐๐ บาท ทําให้ช่องว่างของค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลงชัดเจน
มากขึ้น โดยลดลงจาก ๗.๐ เท่าในปี ๒๕๕๓ เป็น ๖.๗ ๖.๙ และ ๖.๑ เท่าในปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ และไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖
ตามลําดับ
๒. ด้านการศึกษา เด็กไทยยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจนและกลุ่มเด็ก
ที่มีความเสี่ยงที่จะจน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่าวอย่างฟรีเต็มรูปแบบจึงมีลําดับความสําคัญสูงมาก รวมทั้ง
การดําเนินนโยบายและมาตรการการศึกษานอกระบบในเชิงรุกเพื่อเก็บตกเด็กทุกคนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วน
๓. ด้านสุขภาพ ในปี ๒๕๕๕ หลักประกันสุขภาพครอบคลุมร้อยละ ๙๙.๙๐ ของประชากรทั้งหมด โดยรัฐได้เร่งพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพไทยเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ใกล้บ้านที่สุดในมาตรฐานเดียวกัน มีการปรับ
การบริหารจัดการและการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเจ็บป่วยรุนแรงหรือมีความยุ่งยาก
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการรวม ๑๒ เครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งการยกระดับสถานีอนามัยเดิม ๙,๘๑๐ แห่งเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
๔. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่
๔.๑ คนยากจนใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ค่อนข้างสูง โดยในปี ๒๕๕๓ กลุ่มคนที่ยากจนที่สุดใช้จ่าย
ไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัดส่วนร้อยละ ๖.๗ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนกลุ่มที่รวยที่สุดใช้จ่ายไปกับเรื่องดังกล่าวเพียงร้อยละ ๓.๖
และในปี ๒๕๕๔ กลุ่มคนที่จนที่สุดมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔ ของรายได้ส่วนบุคคล ส่วนกลุ่มคนที่รวยที่สุด
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่เพียงร้อยละ ๓.๕ ของรายได้ส่วนบุคคล
๔.๒ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นและเสี่ยงต่อการเป็นหนี้ โดยในปี ๒๕๕๔ พบว่า ครัวเรือน
รายได้น้อยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๑ เร็วกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๑๐.๔ ต่างกับครัวเรือนร่ํารวยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓.๒ แต่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๕ นอกจากนี้ ครัวเรือนรายได้น้อยมีรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๘๕
หรือร้อยละ ๔๓.๓๔ ของรายจ่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๕๗ ในปี ๒๕๔๕ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
การบริโภคของผู้มีรายได้น้อยที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ด้านความมั่นคงทางสังคม ผู้สูงอายุยากจนได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๓๕.๑ ในปี ๒๕๕๐
เป็ น ร้ อ ยละ ๘๙.๒ ในปี ๒๕๕๔ จากการที่ รั ฐ ปรั บ ให้ ป ระชาชนอายุ ห กสิ บ ปี ขึ้ น ไปได้ รั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานเรื่ อ งเบี้ ย ยั ง ชี พ โดย
ในปีง บประมาณ ๒๕๕๗ คาดว่า รัฐจะต้อ งใช้ง บประมาณสวัส ดิการเบี้ย ยัง ชีพผู้สูง อายุทุก คนเป็น วงเงิน ๗๘,๖๖๘ ล้า นบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕ จากเงินงบประมาณ ๕๘,๓๔๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ และจะเพิ่มขึ้นเป็น ๙๙,๘๖๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔.๑ นโยบายการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอให้รับรองและการรับรอง
วิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. กําหนดให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทําการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใด และสาขาวิชาใด
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และให้ใบรับรองวิทยฐานะมีอายุห้าปี
๓. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการยื่นคําขอให้รับรองวิทยฐานะ การตรวจสอบคําขอ การพิจารณาคําขอ และ
การแจ้งผลการพิจารณาคําขอ
๔. กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจในการเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรอง
วิทยฐานะ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
๕. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และให้คําขอรับรอง
วิทยฐานะและคําขอต่ออายุใบรับรองวิทยฐานะที่ยื่นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับตกไป โดยให้ยื่นคําขอใหม่ตามกฎกระทรวงนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. .... ที่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง จากร่ า งที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กําหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
๑.๒ กําหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน หลักเกณฑ์ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน
การรับสถานศึกษาอื่นเข้าสมทบ และอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
๑.๓ กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุทิศให้ และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน รายได้ของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้อสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้จากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
๑.๔ กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
โดยตําแหน่ง กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งและคณาจารย์ประจําตามที่กําหนด กําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่ง และให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
๑.๕ กํ า หนดให้ มีส ภาวิ ช าการ สภาคณาจารย์ สภาพนั ก งาน คณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยให้องค์ประกอบ ที่มาของกรรมการ
อํานาจหน้าที่เป็นไปตามที่กําหนด และให้จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
ตลอดจนการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๑.๖ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการโดยตําแหน่ง
และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด

๓๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๗ กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
๑.๘ กําหนดให้มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งวิทยาเขตซึ่งทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนได้
๑.๙ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
๑.๑๐ กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดี
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รัฐมนตรีมีอํานาจ
และหน้าที่กาํ กับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
๑.๑๑ กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การดํารงตําแหน่ง และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางวิชาการ
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการกําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน เห็นควรกําหนดกรอบ
เพดานการกู้เงินให้ชัดเจน โดยอาจใช้เกณฑ์การกู้เงินต่องบประมาณประจําปี หรือใช้เกณฑ์ยอดหนี้คงค้างต่อปีในการกําหนดกรอบ
เพดานการกู้เงินตามที่เห็นสมควร ส่วนการกําหนดให้มหาวิทยาลัยนําเงินรายได้ที่ได้รับฝากกระทรวงการคลัง หากจะนํารายได้
ไปฝากธนาคารพาณิชย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน รวมทั้งควรกําหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในกรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไม่เพียงพอตามความจําเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะการเงิน
การคลังของประเทศ นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยชั้นนําในระดับนานาชาติ การพัฒนาและวางระบบการบริหารการเงินการคลังที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนการพัฒนา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ และการติดตามประเมินผลเพื่อหาจุดที่คุ้มทุนในการจัดการศึกษา
ของแต่ละสาขาวิชา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. ผลการดําเนินการโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
๑.๑ มีผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น ๒๐,๓๘๑ คน จําแนกเป็น ทุนประเภท ๑ (สําหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี
ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) จํานวน ๕,๐๕๓ คน และทุนประเภท ๒ (สําหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี ไม่จํากัดรายได้
ครอบครัว) จํานวน ๑๕,๓๒๘ คน
๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
โดยมี ผู้ ส อบผ่ า นข้ อเขี ย นและมี สิ ท ธิ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ จํา นวน ๑๓๗ คน จํา แนกเป็ น ทุ น ประเภท ๑ จํา นวน ๑๔ คน จาก
๑๒ อําเภอ/เขต และทุนประเภท ๒ จํานวน ๑๒๓ คน จาก ๘๗ อําเภอ/เขต โดยการจัดสอบสัมภาษณ์ ได้ดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
๑.๓ ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิรับทุน
จํานวนทั้งสิ้น ๙๘ คน จําแนกเป็น ทุนประเภท ๑ จํานวน ๑๒ คน และทุนประเภท ๒ จํานวน ๘๖ คน โดยมีผู้ขอสละสิทธิ จํานวน ๑ คน
คงเหลือผู้มีสิทธิรับทุนประเภท ๒ จํานวน ๘๕ คน และมีจํานวนผู้มีสิทธิรับทุนทั้งสิ้น จํานวน ๙๗ คน
๑.๔ กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ
และแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล รวมทั้งได้จัดเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้มีสิทธิรับทุน โดยอบรมภาษา วัฒนธรรม
ชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศที่ผู้รับทุนเลือกไปศึกษา จัดสอบภาษาอังกฤษ และดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสําหรับการเดินทาง
ไปศึกษาในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้รับทุนจะเริ่มเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่เดือน
กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒. การดําเนินการโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการโครงการฯ รอบที่ ๒ โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเดียวกับรอบแรก
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน รวมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการโครงการฯ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานและจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับหนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดงานและจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับหนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรอง
การส่งเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนําส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และลดจํานวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนให้เท่ากัน
ทุกสัญชาติและปรับปรุงระยะเวลาที่กําหนดให้นายจ้างนําส่งเงินค่าจ้างที่หักไว้เข้ากองทุน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปดําเนินการแจ้งหน่วยงานของประเทศที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์
ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีตรวจพิจารณา โดยให้ประสานกับกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงการคลังเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
๑.๑ กําหนดบทนิยามคําว่า "เงินบําเหน็จชราภาพ" และ "เงินบํานาญชราภาพ" ระหว่างบทนิยามคําว่า "เงินสมทบ"
และคําว่า "สํานักงาน"
๑.๒ เพิ่มเติมการจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
๑.๓ ผู้ประกันตนเลือกจ่ายเงินเพื่อรับประโยชน์ทดแทนได้
๑.๔ แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๘/๑ ขอรั บ
ประโยชน์ทดแทนได้
๑.๕ แก้ไขเพิ่มเติมเงินทดแทนขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
๑.๖ แก้ไขเพิ่มเติมการจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
๑.๗ แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนที่เลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๘/๑ ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
เป็นเงินบํานาญชราภาพ
๑.๘ แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๘/๑ ได้รับบํานาญตลอดชีวิต และการคํานวณเงินบํานาญชราภาพ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกําหนดอัตราเงินสมทบระยะเริ่มแรกที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๘/๑
จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
๑.๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้
๒. ให้ กระทรวงแรงงานรั บความเห็ นของกระทรวงการคลั ง สํ า นักงบประมาณ และสํ า นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีบํานาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน (มาตรา ๔๐)
เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ และควรให้ความสําคัญกับการเร่งสร้างวินัยในการจ่ายเงิน
สมทบของผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนากระบวนการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแรงงานนอกระบบ
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบให้มีความชัดเจนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ประกันตนจากแรงงานนอกระบบเป็นแรงงาน
ในระบบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการจ่ายเงินสมทบของภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงมหาดไทยกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นําทุกท้องถิ่นผู้นําชุมชนรับผิดชอบระดมสรรพกําลัง
ในการทําให้ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมากําจัดกวาดล้างทําลายลูกน้ําทุกบ้านอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการกําชับให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งกําจัดกวาดล้างทําลายลูกน้ํา
ในทุกอาคารทุกสัปดาห์และเฝ้าระวังเด็กป่วยหากสงสัยไข้เลือดออกให้ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคให้ทันเวลา
๓. ให้กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือไปยังทุกสถานประกอบการให้มีการกําจัดกวาดล้างทําลายลูกน้ําในทุกอาคาร
และที่พักทุกสัปดาห์
๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทเอาใจใส่ให้มีการกําจัดกวาดล้าง
ทําลายลูกน้ําในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม
๕. ให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
บ้านเรือนและอาคารค้าขายไม่ให้มีลูกน้ําในภาชนะต่าง ๆ
๖. ให้ทุกกระทรวงรับผิดชอบการดําเนินงานตามบริบทของตนเอง

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ วยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับการบริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากรเพื่อการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร
เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสําหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ สําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา และสําหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุน
การกีฬาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น ทั้งนี้ สําหรับการบริจาคที่ได้กระทํา
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีสาระสําคัญคือ
กําหนดให้เงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร
เท่าจํานวนเงินที่บริจาคให้แก่กรมศิลปากรเพื่อการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติและประกาศนโยบาย "ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง" (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
เป็นวาระแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการนโยบาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
โดยการประกาศให้นโยบายฯ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการเสริมพลัง โดยใช้ศักยภาพ
ทุ นทางสั งคม ใช้ ทั กษะความสามารถและทรั พยากรที่ ชุ มชนมี อยู่ กั บระบบสนั บสนุ นของหน่ วยงาน/องค์ กรต่ าง ๆ ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงวิถีการดําเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ในทางบวกทั้งทางด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของชุมชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํา รายละเอียดเกี่ยวกับ แผนงานต่า ง ๆ และโครงสร้า งการบริหารที่มีก ารกําหนดหน้า ที่
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นรูป ธรรมชัดเจนในลักษณะบูรณาการ แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการประกาศเป็นวาระแห่งชาติต่อไป
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ
ที่เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทําแผนปฏิบัติการ กรอบเวลาในการดําเนินการ และแผนงบประมาณ
ให้มีความชัดเจนและมีการบูรณาการในการจัดทํางบประมาณเพื่อผลักดันให้นโยบายฯ สามารถนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขควรหาแนวทางในการเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการตามนโยบายฯ มากขึ้น
การให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการแผนงานและกิจกรรมให้หนุนเสริมกันเพื่อลดความซ้ําซ้อนและทําให้
การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งความชัดเจนของยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาตามที่กําหนดในการ
ที่จะแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย เรื่องการสร้างระบบสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี และแก้ไขปัญหาความยากจนในเรื่อง
การสร้างรายได้จากการพึ่งพาตนเองและการออมในชุมชน นอกจากนี้ เห็นควรให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศที่กําลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษา การพัฒนา
ขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการศึกษาวิถีชุมชนและทุนทางสังคม
ของแต่ละชุมชนอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีรูปแบบการดําเนินงานและกระบวนการพัฒนาสู่ชุมชนสุขภาวะดีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention
for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบอนุสัญญาว่า ด้ว ยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้อ งไม่ไ ด้ ตามที่ก ระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
โดยอนุสัญญาฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้ง
เป็นการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มชนและปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เป็นการพัฒนาการ
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการยืนยันบทบาทของประเทศไทย
ในเวทีโลกต่อการดําเนินงานเรื่องการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง โดยมีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการแสดงตัวตนของคนไทย มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล รวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้ส่งอนุสัญญาฯ ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาฯ แล้ว

๓๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อกําหนดให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบการกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นเกี่ยวกับรถ สามารถส่งใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรตรวจพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงยุติธรรมไปหารือร่วมกันเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับขี่ การกําหนดระยะเวลา
ในการขับขี่ ตลอดจนการจัดตั้งศาลจราจร เป็นต้น อย่างบูรณาการเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ทั้งสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดลักษณะ
ของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม่หรือผ่านการใช้งานมาแล้วให้ครอบคลุมเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามการปรับเปลี่ยนกฎหมายแม่บท ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กําหนดให้มีการติดป้ายสัญลักษณ์ที่ระบุวันตรวจสอบและวันสิ้นผลการทดสอบของถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซทางบก
ไว้ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้สื่อสารกับประชาชนให้ทราบถึงผลการทดสอบและการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
ผู้ใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกําหนดอํานาจหน้าที่ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๒ กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับผิดชอบ
งานธุรการ งานประชุม และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
๑.๓ กําหนดให้การจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิจารณา
ประกาศจัดตั้ง และกําหนดเขตพื้นที่ที่ให้การคุ้มครอง
๑.๔ กําหนดอํานาจหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ท่พี ึ่ง
๑.๕ กําหนดให้มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน
องค์กรภาคเอกชนอื่น สถาบันศาสนา หรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ดําเนินการในลักษณะเดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือมีส่วนร่วม
ในการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๖ กําหนดให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจจัดให้มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
ศูนย์ดังกล่าว โดยให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคมประจําจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น
ที่กําหนดเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
๑.๗ กําหนดให้คนไร้ที่พึ่งมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
และให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
๑.๘ กําหนดให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นในเบื้องต้น
แล้วจัดส่งคนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
๑.๙ กําหนดให้คนไร้ที่พึ่งต้องจัดทําข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การประกอบอาชีพ
และทํางาน
๑.๑๐ กําหนดบทเฉพาะกาลให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่ทําหน้าที่ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชั่วคราวเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับไปดําเนินการแปรญัตติตามข้อสังเกต
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป เกี่ยวกับบทนิยาม “คนไร้ที่พึ่ง”
ในร่างมาตรา ๓ ควรหมายความรวมถึง “คนเร่ร่อน จรจัด” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และร่างมาตรา ๑๙ ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการรองรับให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งไม่สมัครใจในการขอใช้สิทธิตามร่างพระราชบัญญัตินี้
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งอาจมีการหลั่งไหลของคนไร้ที่พึ่งจากประเทศอื่นเข้ามาในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การให้บริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
๑.๑ การจัดบริการขนส่งสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการขนส่งสาธารณะได้เพิ่มจํานวนยานพาหนะ
เที่ยววิ่งรถ และเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางตลอดเทศกาลสงกรานต์ โดยมีประชาชนใช้บริการทั้งสิ้นจํานวน
๓,๑๗๑,๑๕๘ คน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่รับบริการ
๑.๒ การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
และลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีรถผ่านทาง จํานวน ๓,๖๕๘,๘๑๕ คัน คิดเป็น
มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๓,๗๙๐,๓๓๖ บาท ประกอบด้วย การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหมายเลข ๗ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และหมายเลข ๙ (วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันออก) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ และยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางด่วน
บูรพาวิถี ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖
๑.๓ การอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลจราจร ได้รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบของศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม (MOTOC) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยครอบคลุมการให้บริการระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง
(TRAMS) แก่หน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงาน
และการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุประจําวัน ทั้งในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ระดับกรม และระดับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
๒. การดําเนินงานด้านความมั่นคง ได้ดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคง โดยวางระบบป้องกัน
พื้นที่ในความรับผิดชอบ เช่น การติดตามสถานการณ์ข่าวสารข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคง และการแจ้งเตือนการก่อเหตุ ดําเนินการให้
มีการจัดเวรยาม และเฝ้าระวังสังเกตการณ์ เป็นต้น
๓. การดําเนินงานด้านความปลอดภัย ได้ดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร
ยานพาหนะ และถนน ประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนปลอดภัย มาตรการยานพาหนะ
ปลอดภัย และมาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย
๔. สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕ มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๑,๑๐๔ ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๒๐
๓๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ผู้เสียชีวิต จํานวน ๒๒๑ คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจํานวนผู้บาดเจ็บ จํานวน ๑,๓๖๒ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๔๘ โดยมูลเหตุ
สันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓ ลําดับแรก คือ ขับรถเร็วเกินกําหนด คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ประเภท
ของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ๓ ลําดับแรก คือ รถปิคอัพบรรทุก ๔ ล้อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ และรถจักรยานยนต์
สําหรับอุบัติเหตุทางราง มีจํานวน ๖ ครั้ง ทางน้ําและทางอากาศ (ไม่มี)
๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน มอบให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทศึกษาและพิจารณาหาแนวทาง
ในการควบคุมความเร็วบนทางหลวงและทางหลวงชนบทให้เพิ่มมากขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถโดยสารสาธารณะ มอบให้กรมการขนส่งทางบก
เร่งศึกษาและพิจารณาขยายผลการดําเนินการควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ โดยการใช้เทคโนโลยี RFID อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนน (Safety Culture) เพื่อให้ผู้ขับขี่มีจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัยและมีวินัยจราจร รวมทั้งให้ผ้ใู ช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสูญเสียทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดําเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้ านกล้ า ๘๐ พรรษามหาราชิ นี เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี นาถ เนื่ องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมชี้แจงโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ําและโครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้า นกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีน าถ เนื่อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุดรธานี สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อธิบดีกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามรับรองขนาดพื้นที่และพิกัดของแปลงปลูกเป็นรายแปลง
๒. การส่งและรับกล้าไม้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกล้าไม้ที่จะรับมอบไปดําเนินการ
ตามโครงการฯ และให้หน่วยงานที่เพาะชํากล้าไม้ไว้ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จัดทําบัญชีกล้าไม้และแผนการจัดส่ง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการปลูกและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมแปลงปลูก
และสถานที่รับส่งกล้าไม้ รวมทั้งให้หน่วยงานที่ส่งและรับกล้าไม้จัดทําแบบรายงานการส่ง-รับกล้าไม้ เพื่อยืนยันความถูกต้องและ
ครบถ้วน
๓. การดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจในการบริหารและควบคุมกํากับ
โครงการทั้งหมดภายในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งกํากับหน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชนที่ร่วมโครงการให้ร่วมกันรับผิดชอบ โดยการดําเนินงาน
ต้องมีแผนปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามความก้าวหน้าของงาน (การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา) มีระบบติดตาม
และรายงานตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด พร้อมมีแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
มีส่วนร่วมรับรู้ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นหรือเกษียณอายุราชการจะต้อง
ส่งมอบงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
๔. มีกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการดําเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการตรวจสอบของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ควบคู่กับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
๕. ระยะเวลาดําเนินการปลูกป่าตามแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตําบลโคกมะม่วง ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา ตําบล
โนนดินแดง และตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... (เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตําบลโคกมะม่วง ตําบลหูทํานบ
อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตําบลโคกมะม่วง ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา ตําบลโนนดินแดง และตําบลลํานางรอง
อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
(เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลเขาย่า อําเภอศรีบรรพต และตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....) เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน หรือร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องกําหนด
๔๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

แนวเขตที่ดินเพื่อดําเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินต่อคณะรัฐมนตรี โดยประสานงาน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํา นักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม) ให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับแนวเขตในการดํา เนิน การ
ตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ว่าเป็นแนวเขตที่สามารถเข้าดําเนินการได้และไม่ทับซ้อนกับแนวเขตที่ได้มีการกําหนดไว้เป็นพื้นที่
ดําเนินการตามกฎหมายอื่น แล้วดําเนินการต่อไปได้

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้
ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน
ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยร่างประกาศฯ มีสาระสําคัญ
ดังนี้
๑.๑ กําหนดนิยามคําว่า “แนวชายฝั่งทะเล”
๑.๒ กํา หนดให้พื้น ที่ที่ไ ด้มีก ารกํา หนดให้เป็น เขตอนุรัก ษ์แ ละเขตควบคุม อาคารของจัง หวัดสุร าษฎร์ธ านี
เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ โดยจําแนกพื้นที่ออกเป็น ๗ บริเวณ และในพื้นที่
ดังกล่าวห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรมบางประการ ได้แก่ พื้นที่บริเวณที่ ๑ และพื้นที่บริเวณที่ ๗ (๒) ห้ามกระทําหรือประกอบ
กิจกรรมการทําเหมืองแร่ การขุดเจาะ ผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ และการถ่ายเทน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต เป็นต้น
๑.๓ กําหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดําเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด ได้แก่ พื้นที่บริเวณที่ ๒ เขื่อน หรือกําแพง ต้องไม่ปิดกั้นทางลงสู่ทะเลหรือหาด หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่น เป็นต้น
๑.๔ กํา หนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการก่อสร้างอาคาร หรือดํา เนินการโครงการ
หรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามร่างข้อ ๒ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว ให้จัดทําและเสนอรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๕ กําหนดให้เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามร่างข้อ ๒
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการกํากับดูแล
และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่
และกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละระดับ
๑.๖ กําหนดข้อยกเว้นสําหรับอาคารที่ไม่ต้องดําเนินการตามประกาศนี้ ได้แก่ อาคารในพื้นที่ตามร่างข้อ ๒
ที่มีอยู่แล้วก่อน หรือในวันประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นต้น และกําหนดให้การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้
ถ้าได้รับอนุญาตตามกฎหมายใดไว้ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปได้
๑.๗ กําหนดให้ประกาศนี้มีระยะเวลาการบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ตามร่างประกาศฯ ข้อ ๑ ได้กําหนดนิยามคําว่า “แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด
ตามปกติทางธรรมชาติ แต่มาตรการของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศฯ ระบุใช้ “ขอบน้ําตามแนวชายฝั่งขณะทําการประมง”
อาจทําให้ชาวประมงสับสนได้ การเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังในที่สาธารณประโยชน์ในแต่ละจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําฯ ระดับจังหวัด และมีอํานาจหน้าที่พจิ ารณาในการกําหนดเขตและการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่สาธารณะ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

(กระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา) ในเขตพื้นที่จังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับร่างประกาศฯ ข้อ ๓ (๑) (ฉ) อาจเป็นการสร้างภาระ
แก่ผ้ปู ระกอบการมากขึ้น และตามร่างประกาศฯ ข้อ ๓ (๑) (ฌ) ห้ามจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชีท้ายประกาศ
และปลิงทะเล โดยได้รับยกเว้นให้เฉพาะบางกรณี และต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มิได้กําหนดให้ต้องขออนุญาต มีเพียงระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
และการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากับกรมประมงเท่านั้น แต่บางกรณีอาจมีสัตว์น้ําดังกล่าวติดปะปนมาในขณะที่ทําการประมง
ตามปกติได้ นอกจากนี้ ร่างประกาศฯ ข้อ ๓ (๑) (ฌ) (๔) ควรกําหนดนิยามคําว่า “การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ” ให้มีความชัดเจนเพื่อการบังคับใช้ได้จริง รวมทั้งการกําหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทุกประเภท ทุกขนาด ควรมี
ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนด้วยหรือไม่ และตามร่างประกาศฯ ห้ามใช้เครื่องมือประเภทลอบปูตาห่างน้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว โดยมิได้
ระบุเฉพาะท้องลอบเหมือนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งควรกําหนดให้สอดคล้องกัน
และโดยที่ร่างประกาศฯ จะมีระยะเวลาการบังคับใช้ ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ในอนาคตหากมีกิจกรรมหรือ
โครงการด้านพลังงานและด้านอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ
ควรจะให้มีการพิจารณาทบทวนผ่อนผันให้ดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นในอนาคต ประกอบกับร่างประกาศฯ
ได้มีการห้ามหรือควบคุมการดําเนินกิจกรรมไว้หลายประเภท ในอนาคตหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ หรือหากมีโครงการหรือการประกอบกิจกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น เห็นควรให้มีการทบทวนประกาศฯ ดังกล่าวให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่ งได้มีการพิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งตั้งประธานในคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ได้แ ก่
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดิน คณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการการจัดรูปที่ดิน
ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ หลักเกณฑ์การพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของ กบช. แนวทางการดําเนินงาน
ของสํานักงานโฉนดชุมชน และเรื่องงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดและอําเภอ ตามที่ กบช. เสนอ
๒. เห็นชอบในหลักการแผนงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน ระยะที่ ๑ โดยให้กรมที่ดิน
ปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ และเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินกลางของ กบช.
โดยมอบให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้อํานวยการศูนย์ ตามที่ กบช. เสนอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินดังกล่าว
ให้พิจารณาดําเนินการไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับการดําเนินการจัดทํา Zoning ที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่ โดยให้สามารถใช้ประโยชน์
ของข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน)
รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า โครงการนี้
มีการจัดทําแผนที่ฐานเพื่อใช้ร่วมกัน จึงควรหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนดําเนินการ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย
๓. ส่วนงบประมาณที่จะใช้จ่ายของโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติและการดําเนินการของ กบช.
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของโครงการฯ โดยให้รวมค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ กบช. และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๔๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจยั และนวัตกรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป
๒. ให้รองนายกรั ฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจั กษณ์ ชัยกุ ล) ในฐานะประธานสภาวิ จัยแห่งชาติรับ ข้อสั งเกตของ
นายกรัฐมนตรีที่ว่า นอกจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่อนํามาใช้และทดลองวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ด้วย ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม
และการกํากับการวิจัยในมนุษย์ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงควรศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ไปดําเนินการต่อไป

๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

๔๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ระหว่างกัมพูชากับไทย ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระหว่างกัมพูชากับไทย
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม
ผลการประชุม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในภาคเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมความคิดริเริ่มของภาคเอกชน โดย
ครอบคลุมถึงการจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวแห่งอาเซียน และสมาพันธ์ผู้ค้ามันสําปะหลังแห่งอาเซียน และการจัดตั้ง
คณะทํางานพิเศษเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสินค้าเกษตร” “สมาพันธ์ผู้สีข้าวและผู้ค้าข้าว
แห่งอาเซียน” และ “สมาพันธ์ผู้ค้ามันสําปะหลังแห่งอาเซียน”
๑.๒ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นและปรับปรุง
การจัดการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างไทยและกัมพูชา ในด้านการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร ความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้อง
จุดผ่านแดน ตลาดนัดชายแดน และสินค้าผ่านแดน
๑.๓ การส่งเสริมและการอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ได้แก่ การผลักดันและอํานวยความสะดวก
การแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน การจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุม กิจกรรมการจับคู่/สร้างเครือข่ายธุรกิจ
ให้บ่อยครั้งขึ้นในสถานที่ที่หลากหลายมากขึ้น การแต่งตั้งผู้ประสานงานใน ๓ ระดับ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สถานทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
และจังหวัดชายแดนของไทยและกัมพูชา การเพิ่มความโปร่งใสโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าและการลงทุนอย่างสม่ําเสมอ การส่งเสริม
และอํานวยความสะดวกความร่วมมือของภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือภายใต้สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา การสรุปผลการจัดทํา
และบังคับใช้ความตกลงเพื่อการยกเว้นภาษีซ้อนโดยเร็วที่สุด การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาในสาขาที่สําคัญลําดับแรกที่ทั้งสองฝ่าย
สนใจร่วมกัน การทําให้ง่ายขึ้นและปรับประสานพิธีการศุลกากร โดยการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแนวทางปฏิบัติที่ดี และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจุดพักรถที่จังหวัดโพธิสัตว์ให้เป็นศูนย์แสดงและกระจายสินค้า
โดยเฉพาะ OTOP
๑.๔ การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดทําแผนความร่วมมือด้านวิชาการไทย-กัมพูชา ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
และการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่กัมพูชาต่อไป โดยครอบคลุมการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในสาขา
ที่สําคัญลําดับแรก ได้แก่ นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารจัดการตลาด
๑.๕ ความร่ ว มมื อ การขนส่ ง ข้ า มพรมแดน ได้ แ ก่ การยกเลิ ก การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ
บนเส้นทางขนส่งระหว่างไทยกับกัมพูชา การพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําระบบ E-passport มาใช้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจังตั้งช่องทางด่วน (Express Lane) สําหรับนักท่องเที่ยว
ที่ด่านพรมแดน
๑.๖ ขอความร่วมมื อด้ า นการท่ องเที่ยว ได้ แก่ การจัดกิจ กรรมเผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์ เพื่อส่ งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก ACMECS Single ViSa ระหว่างไทยกับกัมพูชา
๑.๗ ความร่วมมือด้านการส่งออกสินค้าเกษตร ได้แก่ การจัดตั้งคณะทํางานร่วมเพื่อพิจารณาแผนความร่วมมือ
ในการปรับปรุงกระบวนการส่งออกและนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสําปะหลังให้ง่ายขึ้น และการจัดตั้งคณะทํางานร่วมเพื่อศึกษา
ห่วงโซ่สินค้าเกษตร
๑.๘ ความร่วมมือด้านการลงทุน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน อาทิ การจับคู่ธุรกิจ และการจัดคณะผู้แทน
ด้านการลงทุนบริเวณพื้นที่ชายแดน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับการเร่งผลักดันการจัดทําข้อตกลงการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่า งกันให้ได้ผลสํา เร็จโดยเร็ว รวมทั้งการกําหนดแนวทางและมาตรการในเชิง ป้อ งกัน ปัญหาในมิติด้า นความมั่น คง เช่น
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

การป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
ควบคู่กันไป เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปประสานงานและบริหารจัดการช่วงเวลาและปริมาณการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันสําปะหลังจากกัมพูชามายังไทยให้เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อปริมาณและราคาผลผลิตในประเทศของไทยด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ําโขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการของไทยในการนําเข้าสินค้าเกษตรเป้าหมายซึ่งไทยผลิตไม่เพียงพอและมีนโยบายส่งเสริมให้ไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงในเรื่องผลิตผลทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade In Goods Agreement : ATIGA) ซึ่งไทยมีพันธกรณี
ไว้แล้วภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยทั้งสองประเทศยังสามารถคงสิทธิในการใช้มาตรการ
ภายใน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรระบุให้ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นผู้ดูแลรายละเอียดสินค้าภายใต้
การลงทุนแบบมีสัญญา และเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้าสินค้าเกษตร ว่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้เห็นชอบ
ร่วมกันของภาคี และสอดคล้องตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เหมือนที่ปรากฏในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างไทย-ลาว
ซึ่งได้ลงนามไปแล้ว นอกจากนี้ ควรต้องพิจารณาและให้ความสําคัญกับ “การนําเข้ามาในราชอาณาจักรไทยซึ่งผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป
ที่มีการเพาะปลูกหรือเลี้ยงดูในราชอาณาจักรกัมพูชา...” ซึ่งอาจมีประเด็นพืชที่รับการตัดต่อพันธุกรรม (Genetically Modified
Organisms : GMOs) เชื้อโรคและแมลงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการเกษตรของประเทศไทยได้ รวมทั้งให้ความสําคัญ
กับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่นําเข้าในประเด็นปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
และการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน และควรมีการกําหนดกลไก
ภายในประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการพิจารณาหารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกําหนดสินค้าเป้าหมายและเงื่อนไข
ตลอดจนพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านที่อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศในภาพรวม เช่น อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร
ในประเทศ แนวนโยบายการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร และแนวนโยบายการพัฒนาพืชพลังงาน เป็นต้น และข้อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในร่างข้อ ๑๓ ซึ่งกําหนดให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
จะต้องอนุญาตและอํานวยความสะดวกให้บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบในการนําเข้ามาซึ่งเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า เครื่องมือ ฯลฯ และให้
สิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งรวมถึงอากร ภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาต ว่าอาจมีความซ้ําซ้อนกับเนื้อหา
ในร่างข้อ ๑๔ จึงสมควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

๔๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดล้อม ในขอบเขตความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการสนับสนุนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ นครเวียงจันทน์
สปป.ลาว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดําเนินการตามกรอบความร่วมมือฯ
โดยตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการสนับสนุนการตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้แก่
สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
ในการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่การเกษตร และไฟไหม้ป่า เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ในช่วงฤดูแล้ง
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการสนับสนุน
การตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยการประกวดราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ผู้รับจ้างสําหรับดําเนินการแล้ว รวมทั้งได้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจ
เรื่อง การมอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสองประเทศ โดยอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ และอธิบดีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว จะเป็นผู้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว
๓. การดําเนินการในขั้นตอนต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ จะประสาน
กับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เพื่อการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอธิบดีกรมควบคุมมลพิษฝ่ายไทย
กับอธิบดีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝ่าย สปป.ลาว รวมถึงประสานกับผู้รับจ้างเพื่อการลงนามในสัญญาจ้าง
ดําเนินการตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และส่งมอบให้แก่ สปป.ลาว ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมฯ ซึ่งมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกัน ได้แก่
๑.๑ ความร่วมมือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามชายแดน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผู้ลักลอบเข้าเมือง การป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมคุมขัง และการแก้ไขปัญหา
บุคคลสองสัญชาติ
๑.๒ ความร่วมมือในการดูแลรักษาเส้นเขตแดนและการป้องกันตลิ่ง ได้แก่ ให้จังหวัด-แขวงสนับสนุนการปฏิบัติและ
ปฏิบัติตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการสํารวจปักปันเขตแดนร่วมไทย-ลาว และให้จังหวัด-แขวง ร่วมมือกันป้องกันดูแลรักษาตลิ่ง
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการดูดทรายตามแม่น้ําโขงและแม่น้ําเหือง
๑.๓ ความร่วมมือด้านการผ่านแดน ได้แก่ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเช้า-ออกเมือง
ตามจุดผ่านแดน และการยกระดับจุดผ่านแดนและการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติม
๑.๔ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออกเมืองตามจุด
ผ่านแดน การยกระดับจุดผ่านแดนและการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติม
๑.๕ ความร่วมมือด้านสังคม ได้แก่ ความร่วมมือด้านแรงงาน โดยเร่งการพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่ยังคงเหลือให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด-แขวง
๑.๖ ความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับแขวง ให้คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด-แขวงที่มีพรมแดน
ติดกันพบปะหารือกันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. ที่ประชุมฯ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนกันระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง และคณะเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการ
๓. ที่ประชุมฯ สนับสนุนให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย และกรมใหญ่ กระทรวงป้องกันความสงบ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดการประชุมครั้งต่อไป โดยฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในห้วงกลางปี ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์บําบัด
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ และระบุถึงการยกเว้นภาษีหรืออากรทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุและอุปกรณ์ที่นําเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อดําเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้
๑.๒ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม
ฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับแก้ถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคายเป็นหน่วยงานในการดําเนินโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮงฝ่ายไทย เพื่อให้การดําเนินงานโครงการฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ
แก่ต่างประเทศ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๑๖
๑.๑ รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนยินดีกับความคืบหน้าของการดําเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน การจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน การจัดทําความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ผู้โดยสารทางบกข้ามพรมแดน และการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําการตรวจลงตราเดียวอาเซียนสําหรับบุคคลที่มิใช่สัญชาติอาเซียน
๑.๒ รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนร่วมยินดีกับการลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement for ASEAN Tourism Professionals) ของไทย เมื่อวันที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพฯ เป็นผลให้ประเทศอาเซียนลงนามครบสิบประเทศ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นกลไกสําคัญในการสนับสนุน
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายในอาเซียนและการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๑.๓ รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ร่วมรับรองแผนการดําเนินงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการตลาดร่วมกัน การท่องเที่ยว
ทางเรือสําราญ และการสื่อสารในสภาวะวิกฤติ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยผ่านศูนย์อาเซียน-จีน ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น และ
ศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้ ในการนี้ รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จของการเฉลิมฉลอง
ให้ปี ๒๕๕๕ เป็นปี “Visit ASEAN Plus Three Year”

๔๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. ผลการหารือระดับทวิภาคี ประกอบด้วย การหารือทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายร่วมยินดีกับการจัดทํา
Single Visa ระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้กรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ หากประสบปัญหาในการดําเนินงานในระยะเริ่มต้น และอาจจําเป็นต้องมีการปรับแก้ไข
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง รัฐมนตรีท่องเที่ยวกัมพูชาในฐานะประธานคณะทํางานด่านชายแดนจะเชิญผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยเดินทางไปสํารวจด่านชายแดนร่วมกัน และการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย
รัฐมนตรีท่องเที่ยวมาเลเซียแสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากไทยและมาเลเซียมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
มาโดยตลอด และเห็นควรกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมรัฐมนตรี
กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue-ACD) ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ของผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงการต่างประเทศ (นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามตารางที่กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทํา สรุปได้ ดังนี้
๑. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุม ACD ด้านความร่วมมือด้านวัฒนธรรม (ACD Ministerial
Meeting on Cultural Cooperation) ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๒. ความเชื่อมโยงในภูมิภาค ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทํางาน (Working Group on Enhanced
ACD Regional Connectivity)
๓. การจัดตั้งสํานักเลขาธิการชั่วคราว ACD ณ รัฐคูเวต
๔. ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาจัดตั้งกลไก ACD
Early Warning Coordination Network
๕. การจัดตั้งกองทุน Asian Development Fund ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสําหรับประเทศเอเชีย
นอกกลุ่มอาหรับ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของรัฐคูเวต
๖. ความร่วมมือด้านพลังงาน ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุม ADC Energy Forum ครั้งที่ ๒ ที่กรุงอิสลามาบัด
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ระดับรัฐมนตรี) และครั้งที่ ๓ ที่กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างสารเพิ่มจํานวนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยราชอาณาจักรนอร์เวย์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างสารเพิ่มจํานวนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยราชอาณาจักร
นอร์เวย์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนจะลงนามร่วมกันในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ ๔๖ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
บรูไนดารุสซาลาม
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสารเพิ่มจํานวนภาคีสนธิสัญญาฯ
ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน อีก ๙ ประเทศ
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (Maritime Labour
Convention : MLC 2006) เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างคนประจําเรือ ๑๔ ด้าน ตามอนุสัญญาฯ
เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลขึ้นมาบังคับใช้และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแล้ว
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการออกประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยมาตรฐานแรงงานทางทะเลเพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ เป็นการเฉพาะ
๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานทางทะเล โดยให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาร่วมเป็นคณะกรรมการและจัดหางบประมาณดําเนินการ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่า กําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและคล่องตัว รวมถึงประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐเจ้าของเมืองท่า เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงแนวทางการดําเนินการของประเทศไทยตามข้อกําหนด
ของอนุสัญญาฯ และให้กระทรวงแรงงานเร่งจัดทําร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกับดําเนินการ
ในขั้นตอนของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ด้วย เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวมีความสมบูรณ์และได้รับการยอมรับในระดับสากล
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๑. สรุปผลการร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สํานักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี และผลการเข้าเยี่ยมคารวะ
ผู้อํานวยการใหญ่ FAO ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร) สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลการร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร) เป็นตัวแทนบรรยายพิเศษร่วมในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวในหัวข้อ Securing healthy
soils for a food secure world : a day dedicated to soils โดยเน้นถึงความสําคัญของทรัพยากรดินต่อความมั่นคงอาหารโลก
และได้บรรยายถึงโครงการพระราชดําริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์
และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สาธารณชน และเป็ น ที่ ย อมรั บ อย่า งเป็ น รู ป ธรรมทั้ ง ในประเทศ
และระดับนานาชาติจนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัล The Humanitarian Soil Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกของโลกจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences : IUSS)
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดนิทรรศการแสดงถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
อย่า งยั่ง ยืน ระหว่า งการจัด งานดัง กล่า ว เพื่อ ถวายพระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ฯ เนื่อ งในวโรกาสปีม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานใหญ่ FAO กรุงโรม อย่างสมพระเกียรติ
๑.๒ ผลการเข้า เยี่ย มคารวะผู้อํานวยการใหญ่ FAO รัฐ มนตรีช่วยว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายยุ ท ธพงษ์ จรั ส เสถี ย ร) ได้ ห ารื อ กั บ ผู้ อํา นวยการใหญ่ FAO ถึ ง แนวทางขยายความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า ง FAO
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การให้สิทธิพิเศษแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการรับข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามาฝึกงาน
หรือทํางานกับ FAO ระยะเวลา ๖ เดือน-๒ ปี ภายใต้โครงการ Associate Professional Officers (APOs) ทั้งในสํานักงานใหญ่
๕๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

FAO ณ กรุงโรม หรือสํานักงาน FAO ประจําภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เรียนเชิญผู้อํานวยการใหญ่ FAO เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการขยายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดตามที่ได้หารือ
โดยเฉพาะการส่งข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามาฝึกงานและทํางานกับ FAO ในอนาคต
๒. ความก้าวหน้าของการเสนอให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งที่ประชุมสภามนตรี (FAO Council)
ครั้งที่ ๑๔๕ เมื่อวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ FAO ผลักดันให้องค์การสหประชาชาติให้การรับรอง
วันดินโลกไว้ในระบบของสหประชาชาติในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การเพิ่มเงินค่าบํารุงสมาชิกของประเทศสมาชิก FAO ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้เพิ่มค่าบํารุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations : FAO) จากจํานวน ๖๒,๔๘๖,๐๐๐ บาทต่อ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖) เป็นจํานวน
๗๕,๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘) หรือ ๑,๒๘๕,๗๐๒ ดอลลาร์สหรัฐฯ กับอีก ๙๓๗,๙๑๒ ยูโรต่อ ๒ ปี (Biennium)
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. สําหรับงบประมาณที่ประเทศไทยต้องชําระเป็นค่าบํารุงสมาชิกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นเงินจํานวน
๑,๒๘๕,๗๐๒ ดอลลาร์สหรัฐฯ กับอีก ๙๓๗,๙๑๒ ยูโรต่อ ๒ ปี (Biennium) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน
๑ ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ ๓๐.๐๐ บาท และ ๑ ยูโร เท่ากับ ๓๙ บาท) หรือเฉลี่ยปีละ ๓๗,๕๗๕,๐๐๐ บาท โดยชําระค่าสมาชิก
เป็นรายปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวให้กับสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้แล้ว จํานวน ๓๕,๑๐๔,๐๐๐ บาท คงขาดอยู่ จํานวน ๒,๔๗๑,๐๐๐ บาท จึงขอให้สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอขอแปรญัตติเพิ่มต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
th
๑. รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๑๙ (The 19 APEC
Ministers Responsible for Trade Meeting) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยประเด็นสําคัญของการประชุม ได้แก่ การสนับสนุนการเจรจาการค้ารอบโดฮาและต่อต้านการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
การบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (Attaining the Bogor Goals) และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเท่าเทียม (Achieving Sustainable
Growth with Equity) รวมทั้งข้อคิดเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
๑.๑ ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคให้ความสําคัญกับการผลักดันการเจรจาขององค์การการค้าโลก (World
Trade Organization : WTO) ให้ประสบความสําเร็จ ประเทศไทยควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อให้การประชุมระดับ
th
th
รัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๙ (9 Ministerial Conference : 9 MC) ประสบความสําเร็จ เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ
และการทําหน้าที่ของ WTO ในการเป็นเวทีเจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าและจัดทํากฎระเบียบการค้าโลก เป็นเวที
ในการยุติข้อพิพาททางการค้า และเป็นกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก ความสําเร็จของการประชุม
9th MC จะเป็นก้าวสําคัญสําหรับการเจรจา WTO รอบโดฮา (Doha Development Agenda : DDA) ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน
ถึง ๑๒ ปีแล้ว
๑.๒ ข้อเสนอของอินโดนีเซียที่ให้เพิ่มสินค้าจากการเกษตรและป่าไม้ (Agricultural and Forestry-based
products) ไว้ใน APEC EG List โดยเฉพาะสินค้าน้ํามันปาล์มดิบ และยางพารา ซึ่งเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่แสดงท่าทีชัดเจน ไม่สนับสนุน
การเพิ่มรายการสินค้าใน APEC EG List อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียยังคงผลักดันเรื่องนี้ และพยายามขอรับการสนับสนุนจาก
เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในช่วงระหว่างนี้ เพื่อให้สามารถมีผลลัพธ์ตามที่ตนต้องการในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial
Meeting : AMM) และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting : AELM) ที่จะมีขึ้นในเดือน
ตุลาคม ศกนี้ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับประเด็นการเพิ่มเติมยางพารา
และน้ํามันปาล์มดิบในรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค ควรเสนออินโดนีเซียและเอเปคชะลอการดําเนินการในเรื่องนี้ออกไปก่อน
เนื่องจากการจัดทํารายการสินค้าสิ่งแวดล้อมภาคเกษตรควรต้องมีคําจํากัดความที่ชัดเจน ประเด็นความมั่นคงอาหาร ควรสนับสนุน
การจัดทํา Road Map เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีความมั่นคงอาหาร ภายในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อบรรลุเป้าหมายความมั่นคงอาหารร่วมกัน ประเด็นการจัดทํา
กรอบความเชื่อมโยงของเอเปค ควรให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน (Master Plan
on ASEAN Connectivity : MPAC) และควรบูรณาการกรอบความเชื่อมโยงระหว่างกันของเอเปคเข้ากับภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเปคโดยรวม นอกจากนี้ ในแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ๒๕๕๖ มีประเด็น
ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายประการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เห็นควรจัดให้มีการหารือระหว่างหน่วยงาน
ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดท่าทีและแนวทางในการทํางานทั้งภายในประเทศ และการทํางานร่วมกับประเทศอื่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาร์
เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุม ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ในฐานะรัฐมนตรีประจํากรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) เสนอ โดยสาระสําคัญของการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องสําคัญต่าง ๆ เช่น รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการ
แผนงาน IMT-GT ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่เสนอโดยผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีกรอบแผนงาน IMT-GT ของมาเลเซีย ข้อเสนอ
แนวทางการดําเนินการที่จะสั่งการและเห็นชอบโดยผู้นํา รวมทั้งเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๗
แผนงาน IMT-GT (The Seventh IMT-GT Summit Joint Statement) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นหารือและข้อสั่งการเพิ่มเติม
ต่อรายงานของรัฐมนตรีกรอบแผนงาน IMT-GT โดยในส่วนของนายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอประเด็น ดังนี้
๑. เน้นย้ําว่าความก้าวหน้าการดําเนินการโครงการเร่งด่วนเพื่อความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT ได้ช่วยเสริมสร้าง
ความใกล้ชิดระหว่าง IMT-GT และอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนเองและความเชื่อมโยงกับภายนอก
๒. เน้นย้ําความสําคัญของการเสริมสร้างบทบาทของมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นแกนกลางเชื่อมโยง
ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและองค์กรส่วนท้องถิ่น สภาธุรกิจและภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ของ IMT-GT รวมทั้งบทบาทของมุขมนตรี
และผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้เสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการบูรณาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจข้ามแดน
๓. สนับสนุนการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมด้านการเชื่อมโยงทางบก เช่น การบูรณาการการพัฒนาระหว่างด่านสะเดา
แห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมแห่งใหม่ ด้านบ้านประกอบ-ด่านโกตาปุตรา ด่านและสะพานแห่งใหม่ที่ตากใบ-ตุมปัต สะพานสุไหงโกลกรันเตาปันยังแห่งที่สอง การเชื่อมโยงทางการขนส่งทางทะเลระหว่างระนอง-ภูเก็ต-กระบี่-ตรัง-ปีนัง-ปอร์ตกลาง-อาเจห์-เบลาวัน
การเชื่อมโยงทางอากาศทั้งโดยสายการบินแห่งชาติและสายการบินเอกชนโดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์เสรีภาพที่ห้า โดยอินโดนีเซีย
และมาเลเซียในการบินในจุดบินในประเทศไทยมากขึ้น
๔. เสนอให้ขยายการเชื่อมโยงสายการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าในระหว่างอนุภูมิภาค ทั้งการเชื่อมโยงบริเวณชายแดน
ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงตอนใน เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช การเชื่อมโยงเมืองยางระหว่างไทยและมาเลเซีย
๕. เน้นย้ําถึงศักยภาพในการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ ๆ ที่มีสาระเชื่อมโยงกัน (Thematic Routes)
เช่น เชื่อมโยงทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมภาษา ประวัติศาสตร์ และแสดงความผูกพันในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งสนับสนุน
โดยการใช้เทคโนโลยีระดับสูงด้านมาตรฐานฮาลาลและการตรวจสอบย้อนหลัง การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ฮาลาล IMT-GT และการส่งเสริม
ด้านการตลาดโดยงานนิทรรศการระหว่างประเทศ การสร้างความเชื่อมโยงสายการผลิตเพื่อมูลค่าด้านฮาลาล การส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ร่วมลงทุนและร่วมผลิต

๕๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๖. เน้นย้ําความสําคัญของการใช้แนวทางใหม่ ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผลิตผลเกษตรและเกษตร
แปรรูป โดยเฉพาะยางและปาล์มน้ํามัน ในตลาดระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือด้านการยกระดับและควบคุมคุณภาพสินค้า
รวมทั้งเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบเกษตรในอนุภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
๗. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (Draft Establishment Agreement of
Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : CIMT) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีบทบาทสําคัญในการอํานวย
ความสะดวกและประสานการนําข้อริเริ่มและโครงการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ โดยไทยได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในแล้วเสร็จ
เพื่อให้สามารถลงนามความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ CIMT แล้ว และหวังที่จะได้รับการสนับสนุนต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้อาํ นวยการศูนย์ CIMT จากไทย
๘. ชื่นชมต่อการสนับสนุนทางวิชาการโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดยเฉพาะ
ในโครงการโดดเด่น (Signature Projects) เช่น ข้อริเริ่มเมืองสีเขียว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน การจัดทําฐานข้อมูล
ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และหวังในความสนับสนุนจาก ADB ในการเสริมสร้างสมรรถนะของศูนย์ CIMT และให้
ความช่วยเหลือต่อ IMT-GT ด้านอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมกับพันธมิตรการพัฒนา ได้แก่ ญี่ปุ่น
องค์กรวิชาการ ได้แก่ สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจสําหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) และพันธมิตรการพัฒนาใหม่ ได้แก่
ภูมิภาคเอเชียใต้และแปซิฟิก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๖ โดยขอมอบหมายให้ศูนย์ CIMT สํารวจแนวทาง
ความร่วมมือที่มีศักยภาพกับทั้งพันธมิตรการพัฒนาในปัจจุบันและที่มีศักยภาพในอนาคต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการประชุม COBSEA Intergovernmental Meeting ครั้งที่ ๒๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมกลุ่มผู้ประสานงานแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก (Coordination Body on the Seas of East Asia : COBSEA) Intergovernmental Meeting : IGM of
COBSEA ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานะการเงินของ COBSEA ซึ่งเรียกเก็บจากสมาชิกในปี ๒๕๕๖
เป็นจํานวนเงิน ๑๕๔,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ผ่านมา COBSEA มีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ประเทศสมาชิกได้ร่วมกัน
ดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคทะเล
เอเชี ย ตะวั น ออก ได้ แ ก่ การดํา เนิ น งานสร้ า งศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน (National Capacity Building) การจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ ในการประเมินสถานภาพของมหาสมุทรโลก (World Ocean Assessment หรือ UN Regular Process) ในพื้นที่
ทะเลจีนใต้ การจัดประชุม International Water Science Conference 2012 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้ดีขึ้น รวมทั้งการสนับสนุน
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการจัดการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาค และการดําเนินการอื่น ๆ
เช่น ด้านการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรอื่น และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลประเทศสมาชิกเพื่อการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๒. เนื่องจาก COBSEA มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ ๓๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ที่ประชุมจึงได้
พิจารณาแนวทางเลือกต่าง ๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ให้คงการดําเนินงานของ COBSEA ต่อไป โดยคงสถานะการเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศภายใต้การดําเนินงานของสหประชาชาติ หรือ UNEP ส่วนการดําเนินงานที่ต้องเพิ่มเงิน Trust Fund ให้เพียงพอ
เป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการดํ า เนิ น งาน ให้ ประเทศสมาชิ ก นํา ไปปรึ กษากั บ รัฐบาลของแต่ ละประเทศในการเพิ่มเงิน สนั บสนุ นให้ กั บ
COBSEA และแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเลขาธิการ COBSEA ทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ อัตราการเพิ่ม
เงินสนับสนุน สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพิ่มให้อัตราส่วนผสมระหว่างอัตราส่วนตามมาตรฐานสหประชาชาติรวมกับระดับ
การสนับสนุนในปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะเพิ่มจาก ๒๐,๙๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็น ๔๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
สําหรับแนวทางเลือกที่ให้ป ระเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งเสนอเป็นเจ้าภาพสนับสนุนที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการและสนับสนุ น
งบประมาณในการดําเนินงานของสํานักงาน ที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกพิจารณา หากประเทศใดสนใจเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพขอให้แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Union : ITU) วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยมีกําหนดจะเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ผู้แทน
ผู้มีอํานาจเต็ม ค.ศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศดํ า เนิ น การขอเสี ย ง/แลกเสี ย งสนั บ สนุ น จากประเทศสมาชิ ก ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ในการสมัครรับเลือกตั้งตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลง จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่
๑.๑.๑ ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ เป็นการยืนยัน
เจตนารมณ์ที่จะลดช่องว่างการพัฒนาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๒ และแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น รวมทั้งการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการติดต่อของประชาชน
๑.๑.๒ ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ ๓ ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะขยายความเชื่อมโยงทางกายภาพ กฎระเบียบ และการติดต่อระหว่างประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
รับทราบความคืบหน้าของโครงการนําร่อง ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนผ่านการประชุม Mekong-ROK Business
Forum และกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมทั้งแสดงความยินดีท่มี ีการตั้งกองทุน Mekong-ROK Cooperation Fund
๑.๑.๓ ร่ า งถ้ อ ยแถลงของการประชุ ม รั ฐ มนตรี ข้ อ ริ เ ริ่ ม ลุ่ ม น้ํา โขงตอนล่ า ง ครั้ ง ที่ ๖ รั บ รองการตั้ ง
คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (Eminent and Expert Persons Group) เพื่อให้คําแนะนําทางยุทธศาสตร์แก่ประเทศสมาชิก
เน้นย้ําการประสานงานกับอาเซียน เห็นชอบโครงการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การป้องกันโรคมาลาเรียข้ามแดนในภูมิภาค
การสอนภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ
สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และสาขาความมั่นคงทางพลังงาน
๑.๑.๔ ร่ า งถ้ อ ยแถลงของการประชุ มรั ฐ มนตรี มิต รของประเทศลุ่ ม น้ํ า โขงตอนล่ า ง ครั้ ง ที่ ๓ เน้ น ย้ํ า
ความสํา คัญ ของการประสานระหว่า งประเทศผู้ให้ค วามช่วยเหลือ แก่ป ระเทศลุ่มน้ํา โขงเพื่อเลี่ย งความซ้ํา ซ้อ นและพิจ ารณา
ความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน โดยให้ความสําคัญแก่อาเซียน และกล่าวถึงความร่วมมือในสาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา
ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนของภูมิภาคโดยแนะนําให้รว่ มมือกับคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (Mekong River Commission : MRC)
๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการปรับแก้ถ้อยคําและข้อความ
รวมทั้งจัดลําดับเนื้อหาในร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๖ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
และสาธารณรัฐมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้
๕๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อลงนาม
ความตกลงร่วมกันทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน และการเกษตรแปรรูป เป็นต้น
และได้นําภาคเอกชนไทยเข้าร่วมหารือกับภาคเอกชนศรีลังกาเกี่ยวกับการค้าการลงทุน โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
ต้องการให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การก่อสร้าง การโรงแรม รวมถึงการท่องเที่ยวในเชิงพุทธศาสนา
จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ทั้งระบบซึ่งเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์ต่อการส่งออก รวมทั้งเป็นช่องทางในการขยาย
ตลาดสินค้าของไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและประเทศใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น
๒. วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านเกษตรแปรรูป และพลังงานทางเลือก เป็นต้น
ซึ่งเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปร่วมลงทุนในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งการลงทุนด้านพลังงานชีวมวล โดยเฉพาะการนําขยะ
มาแปรรูปและผลิตเป็นพลังงาน และในส่วนการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ซึ่งมีภูมิทัศน์เป็นหมู่เกาะที่สวยงาม มีการรักษาความสะอาด
และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศที่มีกําลังซื้อสูงและพักอยู่ระยะยาวเข้ามาท่องเที่ยว
ทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีความคุ้มทุนสูง จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นเจ้าภาพหลักพิจารณา
ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํารวจรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย
และคัดเลือกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนําร่อง เช่น แหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะทางทะเลในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยเน้นการดึงดูดและสร้างแรงจูงใจกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีกําลังซื้อสูงให้เข้ามาท่องเที่ยวและพํานักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งจะทําให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ให้กําหนดมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง และเหมาะสม โดยอาจจะพิจารณา
กําหนดเป็นโครงการที่ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยก็ได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ ๗ และการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลการหารือในประเด็นต่าง ๆ
ในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ ๗ และการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ตามตารางที่กระทรวงการต่า งประเทศจัดทํา เพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ การเชิญนายกรัฐมนตรีมองโกเลียเยือนไทย การเป็นเจ้าภาพ
การประชุมกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ ๑ ของไทย ในปี ๒๕๕๗ และความร่วมมือด้านความมั่นคง
๒. การค้าการลงทุน ได้แก่ การขยายการค้าระหว่างไทย-มองโกเลีย การติดตามความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทย
การผลักดันเรื่องการลงนามความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และการผลักดันเรื่องการลงนามความตกลงส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุน
๓. ความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่มองโกเลียผ่านสํานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง การผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์ การผลักดันความร่วมมือในด้านสิ่งทอ
การผลักดันความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” การผลักดันความร่วมมือในด้านการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัย และการผลักดันความร่วมมือด้านพลังงาน
๔. การศึกษา ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและร่วมสร้างหลักสูตรปริญญาร่วมในระดับปริญญาตรีระหว่าง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของมองโกเลียกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมถึงการอบรม
บุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาและการโรงแรมการท่องเที่ยว
๕. การท่องเที่ยว ได้แก่ การผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การพิจารณาการเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทาง
กรุงเทพฯ-กรุงอูลานบาตอร์ การให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่ฝ่ายมองโกเลีย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๖. ด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในระดับประชาชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๔๐ ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-มองโกเลีย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างข้าราชการ
มองโกเลีย-ไทย สภาบ้านพี่เมืองน้อง กลุ่มมิตรภาพรัฐสภา และสมาคมมิตรภาพไทย-มองโกเลียเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
๗. ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ได้แก่ การเชิญประธานาธิบดีมองโกเลียเข้าร่วมการประชุมผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Water Summit - APWS) ครั้งที่ ๒ การขอรับสนับสนุนจากมองโกเลียต่อการสมัครของไทย
ในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC)
และการสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council - UNSRC)
การเชิญประธานาธิบดีมองโกเลียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asian Cooperation Dialogue - ACD)
ครั้งที่ ๒ การพิจารณาเข้าร่วมการประชุม Asian Partnership Initiative for Democracy (APID) ของไทย และการพิจารณา
การเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ East Asia Summit (EAS) และ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ของมองโกเลีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออก
กับลาตินอเมริกา (FEALAC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาบาหลี (Bali Declaration/Commitment) สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia-Latin America Cooperation : FEALAC)
ซึ่งจะมีการพิจารณารับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ FEALAC ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่บาหลี
โดยร่างปฏิญญาฯ มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
๑.๑.๑ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวทีโลกและระดับภูมิภาคนับตั้งแต่ FEALAC ได้ก่อตั้งขึ้นตลอดช่วง
๑๒ ปีที่ผ่านมา ศักยภาพของ FEALAC ที่จะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับลาตินอเมริกา
และความตั้งใจในการที่จะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
๑.๑.๒ การส่งเสริมความเชื่อมโยงของ FEALAC โดยระบุถึงสาขาความร่วมมือที่มีความสนใจร่วมกัน
และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ อาทิ การคมนาคม ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน/การพัฒนาพลังงานทดแทน
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การศึกษา การป้องกันภัยพิบัติ การท่องเที่ยว การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
การสร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยงทางธุรกิจ ความเชื่อมโยงของสื่อมวลชน ความมั่นคงและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและวิชาการ
๑.๑.๓ ความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในเวทีโลก อาทิ การส่งเสริมการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน การบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) การปฏิบัติตามทิศทาง
การพัฒนาหลังปี ๒๕๕๘ (Post 2015 Development Agenda) การให้ความสําคัญกับระบบพหุภาคีในระบบการค้าโลก การพัฒนากลไก
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน การพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ ความร่วมมือในการจัดการกับโรคระบาด
การจัดการกับแรงงานต่างด้าว และการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ
๑.๑.๔ ความจําเป็นในการเสริมสร้างองค์กรและกระบวนการของ FEALAC อาทิ การปรับโครงสร้าง
คณะทํางานด้านต่าง ๆ การเพิ่มการหารือระหว่างสมาชิก การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาค/สถาบันวิจัยนโยบาย และ
การประเมินโครงการของประเทศสมาชิกที่ผ่านมา
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับร่างปฏิญญาฯ ข้อ ๖-๗
ซึ่งระบุการส่งเสริมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองภูมิภาค (Connectivity) ควรพิจารณาความเชื่อมโยงในมิติอื่น ๆ ด้วย เช่น
ความเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Broadband Connectivity) ความเชื่อมโยงทางกฎเกณฑ์เชิงสถาบัน
(Institutional Connectivity) หรือความเชื่อมโยงระหว่างประชากร (People-to-People Connectivity) ส่วนข้อ ๘ ประเด็น
เรื่องความมั่น คงทางอาหาร อาจพิจารณาความร่วมมือด้า นการค้าเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอํา นวยความสะดวกด้า นการค้า และ
ลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของสินค้าอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอและสามารถเข้าถึงอาหาร
๕๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนําเข้าอาหาร รวมทั้งอาจจะพิจารณาเสนอให้ถ้อยคําทางด้าน food Safety
ปรากฏในร่างปฏิญญาฉบับนี้ด้วย และข้อ ๑๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย FEALAC (FEALAC University
Network) ตามข้อเสนอของบราซิล อาจพิจารณาสถาบันวิจัยให้มีส่วนร่วมในเครือข่ายในส่วนนี้ด้วย เพื่อขยายขอบเขตในการดึงดูด
ผู้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยระหว่างสองภูมิภาค ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย
กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนและพลังงาน (กํากับดูแลการขนส่ง ทะเลและการประมง)
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนและพลังงาน (กํากับดูแลการขนส่ง ทะเลและการประมง) ของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงคมนาคม
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งโดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
สําหรับสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ ขอบเขตและกิจกรรมความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านระบบราง โดยการแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ต่า ง ๆ ระหว่างกัน ได้แ ก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีปฏิบัติ
ด้านการขนส่งทางราง และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและวิธีการดําเนินการรถไฟความเร็วสูง รถไฟระหว่างเมือง
และการขนส่งสินค้าทางราง
๑.๑.๒ การดําเนินความร่วมมือ ดําเนินการผ่านโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน
และรูปแบบอื่น ๆ ตามแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน และให้มีการแต่งตั้งผู้แทนของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและผู้แทน
ภาคเอกชนที่มีค วามเชี่ย วชาญด้า นการขนส่ง เพื่อติดตามและประเมิน ผลการดํา เนิน ความร่วมมือภายใต้ค วามตกลงฯ ทั้ง นี้
การดําเนินการตามความตกลงฯ จะขึ้นกับกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสองฝ่าย
๑.๑.๓ การมีผลใช้บังคับ ระยะเวลา การสิ้นสุดและการแก้ไขความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ทั้งสองฝ่าย
ลงนาม มีอายุ ๓ ปี และอาจมีการต่ออายุได้อีก ๒ ปี ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย และอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงฯ ได้
โดยความเห็นชอบร่วมกัน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตีรว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสําหรับการลงนาม
ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการต่างประเทศ
ที่เห็นควรแก้ไขถ้อยคําบางประการในร่างความตกลงฯ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ และข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทํา
ความตกลงระหว่างประเทศโดยทั่วไปจะจัดทําระหว่างหน่วยงาน และผู้ลงนามควรเป็นระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า กรณีการจัดทํา
ความตกลงระหว่างบุคคลอาจเป็นการสร้างผลผูกพันระหว่างบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งและหน้าที่
ของบุคคลดังกล่าว ความตกลงนั้นจะสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับโดยปริยายหรือไม่ เพื่อความชัดเจน ส่วนราชการเจ้าของเรื่องอาจพิจารณา
ยืนยันให้เปลี่ยนเป็นการจัดทําความตกลงระหว่างหน่วยงาน/กระทรวงแทน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่ง ราชอาณาจักรไทยกับ รัฐ บาลแห่ง สาธารณรัฐ อิสลามอิหร่า นว่า ด้ว ยความร่วมมือ ในการต่อต้า นการลัก ลอบค้า ยาเสพติด
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ H.E. Mr. Mostafa Mohammad Najjar
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการสํานักงานควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นผู้ลงนามฝ่ายอิหร่าน
โดยบันทึกความเข้าใจฯ ได้กําหนดขอบเขตที่สําคัญของความร่วมมือระหว่างคู่ภาคี ได้แก่
๑. การลดอุปทานและอุปสงค์ยาเสพติด ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ
๒. การดําเนินมาตรการร่วมในการกําจัดแหล่งที่มาของอุปทานยาเสพติดผิดกฎหมาย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓. การประสานความร่วมมือในการปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ตลอดจนความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
๔. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการตรวจค้นและจับกุมยาเสพติดที่มีการซุกซ่อนไว้
๕. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อสนเทศเกี่ยวกับวิธีการและแผนการของนักค้ายาเสพติด
๖. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่ถูกจับกุม
ในการลักลอบค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ตลอดจนเส้นทางใหม่ ๆ ในการลักลอบขนส่งยาเสพติด
๗. การนําเครื่องมือทางวิชาการใหม่ ๆ มาใช้ในการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจค้น
และตรวจพิสูจน์ยาเสพติดผิดกฎหมาย
๘. การให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบใหม่ ๆ
๙. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและประสบการณ์เกี่ยวกับแผนการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสําหรับหน่วยงาน
องค์การและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๑๐. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติทางการศาลในการต่อต้าน
การลักลอบค้ายาเสพติด
๑๑. การแลกเปลี่ย นข้อ สนเทศและประสบการณ์เ กี่ย วกับ โครงการที่มีป ระสิท ธิภ าพสํา หรับ การบํา บัด รัก ษา
และฟื้นฟูสมรรถสภาพผู้ติดยาเสพติด
๑๒. การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ รายงานสิ่งตีพิมพ์พิเศษ ภาพยนตร์ และสื่อการศึกษาอื่น ๆ
เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดเพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชน
๑๓. สาขาอื่น ๆ ที่เป็นความกังวลร่วมกันในเรื่องยาเสพติด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกี
ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคําพิพากษา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกีว่าด้วยการโอนตัว
ผู้ต้องคําพิพากษา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) ซึ่งกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้กระทําผิดระหว่างภาคี
ได้แก่
๑.๑ ผู้ต้องคําพิพากษาที่ถูกพิพากษาลงโทษในดินแดนของภาคีฝ่ายหนึ่งอาจถูกโอนตัวไปยังดินแดนของภาคีอีก
ฝ่ายหนึ่งได้เพื่อรับโทษที่เหลืออยู่
๑.๒ ผู้ต้อ งคํา พิพ ากษาอาจถูกโอนตัวได้ถ้า ถูก พิพ ากษาลงโทษจํา คุก กัก ขัง หรือทํา ให้ป ราศจากอิส รภาพ
ในรูปแบบอื่นใด
๑.๓ การกระทําอันเป็นมูลเหตุของการมีคําพิพากษาให้ลงโทษเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐผู้รับ
๑.๔ ผู้ต้องคําพิพากษาที่อาจถูกโอนตัวต้องเป็นคนชาติของรัฐผู้รับและมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้โอน
๑.๕ รัฐผู้โอน รัฐผู้รับ และผู้ตอ้ งคําพิพากษาต่างเห็นพ้องให้มีการโอนตัวได้
๑.๖ ผู้ต้องคําพิพากษาซึ่งกระทําความผิดต่อความมั่นคงภายในและภายนอกของรัฐ ต่อประมุขของรัฐ หรือ
สมาชิกในครอบครัวโดยตรงของประมุขของรัฐ หรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของประมุขของรัฐ หรือต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติจะไม่ได้รับการโอนตัว
๑.๗ หากกฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการจําคุกผู้ต้องคําพิพากษาที่อาจถูกโอนตัวจะต้อง
ได้รับโทษในรัฐผู้โอนมาแล้วเป็นระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
๑.๘ ผู้ต้องคําพิพากษายังคงเหลือระยะเวลาในการรับโทษตามที่กฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนด
๑.๙ รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอํานาจแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับคําพิพากษาของรัฐผู้โอน รวมทั้งโทษตามคําพิพากษา
ที่กําหนดโดยศาลของรัฐผู้โอนในการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําพิพากษาของศาลตน
๑.๑๐ การบังคับโทษตามคําพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของรัฐผู้รับ
๑.๑๑ สนธิสัญญาฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร

๕๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. อนุ มัติให้ รองนายกรัฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการต่ างประเทศหรื อผู้ที่ไ ด้รั บมอบหมายลงนาม
สนธิสัญญาฯ
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม ให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติร่างถ้อยแถลงร่วมของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statemetn) การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ฝู จ่อง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระสําคัญเพื่อเป็น
การยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของไทยและเวียดนามในการกระชับความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพ
ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ และเพื่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยรวม
ซึ่งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้มีการร่วมกันแสวงหาและเพิ่มความร่วมมือ
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อการพัฒนาของภูมิภาค และส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ
๑.๒ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการเผยแพร่
ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการระบุประเด็นเรื่องการเพิ่มพูนความร่วมมือในการดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องทรัพยากรน้ําระหว่างประเทศ
และการส่งเสริมให้มีการจัดทําวิจัยเรื่องการใช้น้ําอย่างยั่งยืนในแม่น้ําโขงในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน
และอาจกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเห็นควรหลีกเลี่ยงข้อความดังกล่าว นอกจากนี้ ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ยังระบุถึง
การคํานึงถึงเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศ
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพ โดยกล่าวถึงด้านเศรษฐกิจในประเด็นที่ ๓ คือ (iii)
On economic cooperation : to promote cooperation in trade, investment, agriculture, energy, telecommunications,
information technology and transport. เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามพิมพ์เขียว ASEAN Economic Community : AEC
(AEC Blueprint) จึงเห็นควรเพิ่มเติม “production network” ในประโยคดังนี้ (iii) On economic cooperation : to promote
cooperation in trade, investment, production network,… ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติก ารร่ ว มระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี ฉบั บ ที่ ๑
(ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ตุรกี ฉบับที่ ๑ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑) โดยแผนปฏิบัติการร่วมฯ ถือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติต่าง ๆ
ที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกันภายในระยะเวลา ๕ ปี คือ ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ โดยจัดทําเป็นภาษาอังกฤษเพื่อลงนาม
ร่วมกัน ทั้งนี้ เนื้อหาของแผนปฏิบัติการร่วมฯ แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลไกเชื่อมโยง
ที่มีอยู่แล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทวิภาคี การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาอื่น ๆ
ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ได้แก่ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การสื่อสารและสารสนเทศ การศึกษาและวิชาการ การป้องกันประเทศ
และการทหาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ
๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
แผนปฏิบัติการร่วมฯ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไมใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับถ้อยคํา
ในเอกสารร่า งแผนปฏิบัติก ารร่ว มฯ ฉบับ แปล มีบ างประการที่อ าจไม่ส อดคล้องกับ ถ้อ ยคํา ในเอกสารต้น ฉบับ ภาษาอัง กฤษ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กับกระทรวงพาณิชย์
แห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย มีสาระสําคัญเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยกําหนด
ให้ดํา เนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมความร่วมมือ ในสาขาที่ผู้ป ระกอบการทั้งสองประเทศมีค วามสนใจร่วมกัน พัฒนารูป แบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ ทั น สมัย และสนั บ สนุ น ให้ ติ ด ต่ อ ประสานโดยตรงระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ง เสริ ม ให้ จั ด งาน
แสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ การประชุมทางเศรษฐกิจ งานสัมมนาและการแสดง รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
การปฏิบัติภารกิจทางเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน และจัดให้มีการพบ
หารือในระดับรัฐมนตรีอย่างสม่ําเสมอโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกฯ หรือหากติดภารกิจขอให้มอบผู้อื่น
ลงนามแทนต่ อ ไป และหากมี ค วามจํา เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เอกสารที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าระสํา คั ญ หรื อ ไม่ ขั ด ผลประโยชน์ ข องประเทศไทย
ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรปรับถ้อยคําบางประการในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการค้าในสาขาที่สาธารณรัฐโปแลนด์มีความเชี่ยวชาญและเป็นสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ได้แก่ สาขาอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ การบิน ยานยนต์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

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

๖๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ที่ตรวจพิจารณาแล้ว
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาลงนาม และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ
๑.๑ ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒ กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
๑.๓ กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ประกอบด้วย ๓ สํานัก ๒ กอง ๑ ศูนย์ และราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สํานักงานพลังงานจังหวัด โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
๑.๔ กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ
๒.๑ ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ กําหนดให้กรมธุรกิจพลังงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการพลังงานในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
ความมั่นคง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
และประชาชน ตลอดจนการรองรับภาวะวิกฤติและภัยพิบัติที่ส่งผลต่อธุรกิจพลังงาน และให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
๒.๓ กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย ๖ สํานัก ๑ สถาบัน ๑ กอง ๑ ศูนย์ โดยให้
มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
๒.๔ กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี และให้
มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวม ๒๙ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวม ๒๙ ฉบับ
มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต รวม ๒๙ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เป็นยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวมีการบูรณาการการทํางานและขับเคลื่อนการทํางาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของรัฐบาล จึงควรให้สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และส่วนราชการ
ที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริตกําหนดวิธีการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ประกอบด้ วย สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร กองกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม กองกฎหมายการเงินการคลัง กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม
กองกฎหมายไทย กองกฎหมายสวัสดิการสังคม สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักกฎหมายต่างประเทศ สํานักกฎหมายปกครอง
และสํานักหลักนิติบัญญัติ
๔. กําหนดให้มีฝ่ายพัฒนากฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในพื้น ที่จัง หวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน ๒๙ อําเภอ ๒๒๔ ตําบล ๒,๓๗๙ หมู่บ้าน ยกเว้นอําเภอปากช่อง ครบุรี
และเสิงสาง มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน ๑๔๔,๖๘๐ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ จํานวน ๙๒๖,๒๓๓ ไร่
๒. ผลการดํา เนินงานและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของน้ํา เพื่ออุปโภคและบริโภค ได้สนับสนุนยานพาหนะ
และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้แก่อําเภอ ได้แก่ เครื่องสูบส่งน้ําระยะไกล (๓-๕ กม.) เพื่อเพิ่มน้ําต้นทุน
ในการผลิตประปา รถบรรทุก น้ํา เครื่อ งสูบ น้ําเพื่อการเกษตร เครื่อ งสูบ น้ํา เพื่ออุปโภค ขุดเจาะบ่อ บาดาล และสนับสนุน ถัง
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับน้ําเพื่อการเกษตรกรรม ได้สํารวจความเสียหายและทํารายการและขอรับความช่วยเหลือ
โดยใช้เงินงบกลาง (กรมส่งเสริมการเกษตร) จํานวน ๖๖๓,๓๗๕ ไร่ เกษตรกร ๕๘,๐๒๙ ราย วงเงิน ๔๑๓,๘๒๓,๖๗๕ บาท ได้แก่
ข้าว ๖๑๒,๕๙๕ ไร่ เกษตรกร ๕๓,๙๗๐ ราย พืชไร่ ๔๙,๖๑๐ ไร่ เกษตรกร ๓,๘๙๗ ราย พืชสวนและอื่น ๆ ๑๒,๑๖๙ ไร่ เกษตรกร
๕๖,๓๖๐ ราย
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ได้แก่ โครงการสํารวจออกแบบการประปา
ชุมชนแบบยั่งยืน โดยเน้นให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนา
แหล่งน้ําแบบต่อเนื่อง เพื่อยกระดับน้ําในแม่น้ําเพื่อการบริโภคอุปโภค และเพื่อการเกษตร และการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบียบในการแต่งเครื่องแบบ
ของกรรมการหมู่บ้าน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับข้อสังเกตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ ดังนั้น
ข้อความ “ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ เครื่องแบบกรรมการหมู่บ้าน ข้อ ๑๑/๑ แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๒”
ในร่างข้อ ๑ ควรแก้เป็น “ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ เครื่องแบบกรรมการหมู่บ้าน ข้อ ๑๑/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙” ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดําเนินการต่อไปได้

๖๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รายงานผลการติดตามงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ การสร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การปฏิรูปการจัดการที่ดิน (นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านรับไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยที่ขณะนี้ยังมีการตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือน จึงทําให้อาจมีการลักลอบนําแก๊สหุงต้มมาจําหน่ายให้กับภาคอุตสาหกรรม
และภาคขนส่ง ซึ่งจะทําให้เกิดผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตรวจสอบ และรายงาน
สภาพปัญหาและผลกระทบ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
๒. การดํา เนิ นการตามนโยบายรัฐ บาลในเรื่ อง แก้ไ ขปัญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนและผู้ป ระกอบการ
เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ในส่วนของราคาสินค้ามีหลายโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาในการดําเนินการแล้ว
จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาหามาตรการ/โครงการที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบเพื่อรองรับ
ปัญหาราคาสินค้าที่มีการขยับตัวสูงขึ้น
๓. นโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในส่วนของการเยียวยาและการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ ซึ่งการดําเนินการให้ความช่วยเหลือค่อนข้างล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือและบูรณาการการทํางาน
ในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน
๔. การรับซื้อยางพารา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางนั้น เกิดปัญหา
สวมสิทธิ์การขายยางพาราให้กับโครงการ เนื่องจากแหล่งที่มาของยางพาราซึ่งมาขายให้กับโครงการไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควร
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตรวจสอบ และรายงานสภาพปัญหาและผลกระทบ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
๕. การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ผักและผลไม้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการขอความร่วมมือให้ภาคเอกชน
ช่วยรับซื้อผักและผลไม้เพื่อนําไปจําหน่าย พร้อมทั้งผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงการจําหน่ายผักและผลไม้
จากกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้า ในแหล่ง ผลิตมาจํ าหน่ ายผลผลิ ตให้ กับผู้บ ริโภคโดยตรงนั้น เห็ นควรให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ได้มีการหารือและบูรณาการการทํางานในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน เพื่อนําแนวทาง
ดังกล่าวไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอื่น ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจั ด ทํ ารายงานแสดงผลการดํ า เนิ น งานของคณะรั ฐ มนตรี ต ามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ งรั ฐ ปี ที่ส อง รั ฐ บาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ปีที่สอง รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตามรายงานของคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ
ของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ประธานกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยคณะกรรมการฯ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ร่างโครงสร้างรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนแรก เป็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาประเทศในช่วงปีที่สองของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในภาพรวม และผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว น และส่ ว นที่ ส อง เป็ น การดํ า เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ประกอบด้ ว ย
แนวนโยบาย ๙ ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วยมาตราต่าง ๆ รวม ๑๑ มาตรา ซึ่งเนื้อหาในแต่ละด้านประกอบด้วยผลการดําเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๒. ปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี
๓. แนวทางการทํางานของคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัด ทํา รายงานแสดงผลการดํา เนิน งานของคณะรัฐ มนตรีต ามแนวนโยบายพื้น ฐานแห่ง รัฐ ปีที่ส องรัฐ บาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดประเด็นสําคัญและการมอบหมายการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทําข้อมูลรายงาน
แสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปีที่สอง
(วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน
ของคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมส่วนราชการเพื่อพิจารณากําหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่จะทําหน้า ที่
ในการบูรณาการข้อมูล รวมทั้งชี้แจงแนวทางการจัดทําและส่งข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานฯ ตามที่คณะกรรมการจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้นําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานและ
บูรณาการการจัดทําข้อมูลสถิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและรอบระยะเวลา
การเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกันและทันต่อสถานการณ์ สามารถนําไปใช้ในการบริหารและวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ควรมี โ ครงสร้ า งความก้ าวหน้ า ในสายวิ ช าชี พ ของบุ ค ลากรด้ า นสถิ ติแ ละข้ อมู ล สารสนเทศที่ ชัด เจน ควรมี แ นวทางหรื อ กลไก
ในการประสานข้อมูลในภาพรวม ตลอดจนการประสานความต้องการข้อมูลระหว่างสาขาหรือข้อมูลที่อาจจะต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่
ควรให้ความสําคัญกับมาตรฐานการจําแนกรายการทางสถิติ และมาตรฐานการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ใช้การจําแนกมาตรฐานที่เป็นสากล และเหมาะสมกับประเภทของสถิตินั้น ๆ
และมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือและกําหนดมาตรฐานในการสํารวจและการจัดเก็บข้อมูลให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการงานมาตรฐานสถิติของประเทศ และส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติให้สอดคล้องกับการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการให้คงกรอบอัตรากําลังด้านสถิติ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
โดยหากกระทรวง กรมใดเห็นว่ามีความจําเป็นต้องใช้ตําแหน่งด้านสถิติทั้งที่มีอยู่แล้ว หรือจะกําหนดเพิ่มเติม ให้เสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงเพื่อพิจารณาตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ. โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
[เรื่อง มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)] ต่อไป และเพื่อให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสอดรับกับการพัฒนาระบบสถิติตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ (skill) ในการวิเคราะห์/ประมวลผลด้านสถิติและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งความก้าวหน้า
ในสายงานวิชาชีพ (career path) ดังกล่าวต่อไปด้วย
๓. ในส่วนของงบประมาณที่จะนํามาใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลสถิติตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับการจัดสรร
มาดําเนินการตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๖๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๙.๓๕ ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา ๓๘.๗๕ ล้านคน ผู้ว่างงาน
๒.๗๐ แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล ๓.๓๓ แสนคน โดยผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕
จํานวน ๓.๙ แสนคน (จาก ๓๘.๙๖ ล้านคน เป็น ๓๙.๓๕ ล้านคน)
๒. ผู้มีงานทํา มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๘.๗๕ ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕.๖ แสนคน
(จาก ๓๘.๑๙ ล้านคน เป็น ๓๘.๗๕ ล้านคน) โดยผู้ทํางานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ สาขาการผลิต สาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร สาขาการศึกษา และสาขาการก่อสร้าง
ส่วนผู้ทํางานลดลง ได้แก่ ผู้ทํางานสาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง
การบริการซักรีดซักแห้ง และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
๓. ผู้ว่างงานทั่วประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒.๗๐ แสนคน ลดลง ๑.๕ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อน จํานวน ๑.๐๑ แสนคน และผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อน จํานวน
๑.๖๙ แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต ภาคการบริการและการค้า และภาคเกษตรกรรม ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษา
อยู่ในระดับอุดมศึกษา ๙.๒ หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๖.๓ หมื่นคน ระดับประถมศึกษา ๕.๓ หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๔.๒ หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา ๒.๐ หมื่นคน ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙.๗ หมื่นคน ภาคกลาง ๖.๕ หมื่นคน ภาคเหนือ ๓.๘ หมื่นคน กรุงเทพมหานคร ๓.๖ หมื่นคน และภาคใต้ ๓.๔ หมื่นคน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดพิจิตร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ณ จังหวัดพิจิตร ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) และคณะ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบึงสีไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดพิจิตรมีแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการ
จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกบึงสีไฟ งบประมาณ ๘๘,๒๕๒,๐๐๐ บาท และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบึงสีไฟ
งบประมาณ ๔๙,๕๖๑,๐๐๐ บาท และแผนงาน/โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ได้แก่
โครงการปรับปรุงระดับโครงสร้างทางเพื่อเป็นพนังกั้นน้ํา ถนนรอบบึงสีไฟ สร้างเส้นทางรถจักรยาน และจุดชมวิว งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ ๒ เป็นโครงการที่จะดําเนินการในพื้นที่ ๓ อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก
และ ๔ อําเภอของจังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จํานวน ๓๔๐,๘๗๖ ไร่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้
จํานวนประมาณ ๓.๓๕ ล้านไร่ ซึ่งรวมถึงโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดําเนินการ ๗ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒) งบประมาณโครงการ ๙,๗๐๐ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําโครงการนี้ของกรมชลประทานเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพิจิตรมีกองทุนหมู่บ้าน ๑ กองทุน ที่มีการพัฒนากองทุนตั้งแต่ปี ๒๕๔๔
จนถึงปัจจุบัน จนได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คือ กองทุนหมู่บ้านหนองโสนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดยกองทุนฯ ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
มีแหล่งเงิน ๓ ส่วน บัญชีที่ ๑ จํานวน ๒,๗๒๓,๐๕๕ บาท บัญชีที่ ๒ จํานวน ๖๓,๐๙๐ บาท บัญชีที่ ๓ จํานวน ๔๐,๖๑๗,๙๙๒ บาท
และเป็นสถาบันการเงินชุมชนระดับตําบลแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร โดยสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนได้รับการเพิ่มทุน
ระยะที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีหมู่บ้านและชุมชน จํานวนทั้งสิ้น ๙๓๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับการโอนเงินตามโครงการฯ แล้ว จํานวน ๙๐๖ หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวนเงิน ๓๒๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน
จํานวน ๒๔ หมู่บ้าน/ชุมชน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านความมั่นคงและปลอดภัยของ
ประชาชน ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม
หลักนิติธรรมแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ และได้จัดเสวนารับฟังความเห็น เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
และวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ สําหรับกระทรวงยุติธรรมได้จ่ายเงินเยียวยาสําหรับผู้ที่ถูกดําเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) จํานวน ๑๓ ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑.๑ ล้านบาท
๒. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดได้ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน ๕๗,๒๑๔ หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ ๖๗.๘๕) เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๖,๐๕๖ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๑๘ และการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
โดยการนําเข้าสู่ระบบบําบัดรักษาทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบสมัครใจ ระบบต้องโทษ และระบบบังคับ จํานวน ๑๗๘,๕๐๕ ราย (ร้อยละ ๕๙.๕๐)
เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๔๐,๑๓๗ ราย คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๓๘
๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการได้ดําเนินการปลุกจิตสํานึกและสร้างตระหนักรู้ การพัฒนาองค์การ การตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุก การปราบปราม
ที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด และการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน สํานักงานนโยบาย
และบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติได้ดําเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๘ ลุ่มน้ํา และพื้นที่ลุ่มน้ําอื่น ๆ ๑๗ ลุ่มน้ํา การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน เพื่อส่งน้ําและระบายน้ําให้พื้นที่เพาะปลูก ๒๔.๕๒ ล้านไร่ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่การเกษตรและพื้นที่
เศรษฐกิจลดลง ๖๐,๐๐๐ ไร่ ผลงานภาพรวมร้อยละ ๒๙.๗๖ รวมทั้งการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๐ โครงการ
ผลงานภาพรวมร้อยละ ๒๙.๗๖
๕. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดทําโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ภายใต้วัตถุประสงค์ ๙ ข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุกคน
ในพื้นที่ดํารงชีวิตได้ปกติสุข การขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย ฯลฯ
๖. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้รายงานการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียนของนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุมในกรอบอาเซียน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
และการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นตลาดใหม่ เป็นต้น
๗. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดําเนินการเร่งเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ จํานวน ๖๐๒,๙๓๔.๔๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๑.๒๘ ส่วนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ได้ดําเนินการจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยในหลายจังหวัด
๘. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
(OTOP และ SMEs) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมหลายประการ ได้แก่ การจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ภาคใต้) ณ ลานพระอาทิตย์ จังหวัดกระบี่ มีผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน
กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ ๑-๕ ดาว เข้าร่วมจําหน่ายสินค้าในงาน จํานวน ๓๐๐ ราย การจําหน่าย
สินค้า OTOP ในต่างประเทศ ณ ศูนย์การค้า South Asia Top City นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
จํานวน ๘๐ ราย และการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จํานวน ๑,๑๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๓๔
๙. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง กระทรวงมหาดไทยได้จัดการส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงการจัดเวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย โดยจัดเวที
ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย จํานวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๒๐ คน รวม ๔๔๐ คน งบประมาณ ๑๖๘.๒๓๒ ล้านบาท

๖๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการซึ่งเป็นผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง
ของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบ e-GP เพื่อรองรับการเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง และได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง
การเปิดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติ
๑.๒ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ร าคากลางยานอกบั ญ ชี ย าหลั ก และเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า ในเบื้ อ งต้ น กระทรวง
สาธารณสุขได้กําหนดแผนการดําเนินงานโดยจะกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางยาในกลุ่มยาที่มีการใช้สูงมาประกาศใช้ก่อน
สําหรับกลุ่มอื่นจะใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางยาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปก่อน สําหรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจะใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับหลักเกณฑ์กําหนดราคากลางยาในบัญชียาหลักและนอกบัญชียาหลัก ซึ่งคาดว่าสามารถจัดทําหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๓ การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้จัดทําแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนําไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้
ซึ่งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว มีโปรแกรม
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกรอกข้อมูลตามแนวทางที่กําหนด สามารถทราบจํานวนเงินที่เป็นราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ได้ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ประกาศใช้ได้ก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๔ การกําหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
ต่อคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป
๑.๕ การกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ สํานักงบประมาณได้ปรับปรุง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และปัจจุบันสํานักงบประมาณอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
การจัดทําราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้สามารถรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน และนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และใช้ในการจัดทํางบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดราคากลางของหน่วยงานภาครัฐต่อไป
๒. เห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเพิ่มเติมว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ (เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ กรณีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวม ๒๙ ฉบับ)
โดยเห็น ชอบร่า งกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการต่า ง ๆ กรณีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์ป ฏิบัติก ารต่อ ต้า นการทุจ ริต ซึ่ง มีห ลัก การให้ตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในทุกส่วนราชการ จึงสมควรที่ทุกส่วนราชการจะได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ดั ง กล่ า วไปดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณราคากลางของทางราชการ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบการดํา เนิ น การโครงการตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งเป็ น ทางการนอกสถานที่ ตามที่
สํานักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี
ชลบุรี และสุรินทร์ รวม ๖ ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ วงเงิน ๕,๖๕๓.๕๙๐๐ ล้านบาท สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเสร็จสิ้นแล้ว
รวม ๒๒๓ โครงการ วงเงิน ๕,๓๖๓.๐๑๗๘ ล้านบาท โดยหน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท
ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผล
โครงการหลวงแม่สลอง (เชียงราย)

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และฉะเชิงเทรา จํานวน ๗๘ โครงการ โดยให้ใช้จ่าย
จากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗๗ โครงการ วงเงิน
๑,๗๕๗.๙๐๑๖ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖.๐๐๐๐ ล้านบาท หน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว จํานวน
๗๐ โครงการ วงเงิน ๑,๔๓๕.๕๑๓๗ ล้านบาท และสํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรให้แล้ว จํานวน ๖๖ โครงการ วงเงิน ๑,๓๕๖.๖๓๒๙ ล้านบาท
โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติงบกลางแต่ยังไม่ขอรับการจัดสรร จํานวน ๗ โครงการ วงเงิน ๓๒๐.๖๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทํา
รายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรร คาดว่าจะขอรับการจัดสรรได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ในครั้งต่อไป กําหนดจะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะดําเนินการเกี่ยวกับการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์
กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ ๙-๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๑๔ โครงการ วงเงินรวม
๕๑๒.๗๑ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จัดส่งให้สํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ
ที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๑๔ โครงการ ประกอบด้วย
๑.๑ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
วงเงิน ๔๓.๐๐ ล้านบาท โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ วงเงิน ๑๔.๗๐ ล้านบาท
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ําโครงการวังบัว วงเงิน ๔๕.๐๐ ล้านบาท
๑.๒ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการแปรรูปและศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาริมบึงบอระเพ็ด
วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วงเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน ๒๖.๐๐ ล้านบาท โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ํา จํานวน ๓ แห่ง วงเงิน ๒๙.๐๐ ล้านบาท
๑.๓ จังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ โครงการพัฒนาเขตเมืองเก่า “นครชุม” และการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
วงเงิน ๓๒.๑๒ ล้านบาท โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง วงเงิน ๑๖.๘๙ ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบ
ส่งน้ําฝายวังหามแห (ฝายด่านใหญ่) วงเงิน ๒๖.๐๐ ล้านบาท และโครงการขุดลอกคลองแม่ระกา วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๔ จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ โครงการขุดลอกแควตากแดดบริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า วงเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท
โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอน กม. ๘๓+๐๗๕ (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ ๑)-วังหิน ระหว่าง กม.๘๖+๐๐๐กม.๘๗+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (บริเวณหน้าโรงงานน้ําตาลบ้านไร่) วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขุดขยายสระเก็บน้ํา บ้านดอนเพชร หมู่ที่ ๓ ตําบลบ่อยาง-หมู่ที่ ๑๐ ตําบลสว่างอารมณ์ วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
๒. ให้จังหวัดพิจิตรปรับปรุงข้อเสนอโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีภายใต้กรอบวงเงิน
๑๐๐ ล้านบาท ให้สอดคล้องกับศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

๖๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓. ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภายหลังจากการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณต่อไป
๔. เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัด
นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) รวม ๔ จังหวัด จํานวน ๑๗๗ โครงการ วงเงินรวม ๗๑,๗๔๗.๗๖ ล้านบาท โดยให้
หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีเพื่อให้สํานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปี
ตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมและมีความจําเป็นเร่งด่วน
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
และจัดส่งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป
๑.๑ ความเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ลงพื้นที่โครงการในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที โดยเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางฯ จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในพื้นที่จังหวัดนครสรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๔๓.๐๐ ล้านบาท (๒ ) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งดําเนินการในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วงเงิน ๑๔.๗๐ ล้านบาท
และ (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ําโครงการวังบัว ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๔๕.๐๐ ล้านบาท
๑.๒ ความเห็นของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ลงพื้นที่โครงการในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท
ของ ๔ จังหวัด
๑.๒.๑ จังหวัดนครสวรรค์ เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลางฯ จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการแปรรูปและศูนย์จําหน่ายปลาริมบึงบอระเพ็ด ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง
วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว วงเงิน ๒๖.๐๐ ล้านบาท
(๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ และ
ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี วงเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท และ (๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําจํานวน ๓ แห่ง ตําบลบ้านไร่ อําเภอลาดยาว
ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง และตําบลบ้านแดน อําเภอบรรพตพิสัย วงเงิน ๓๒.๐๐ ล้านบาท
๑.๒.๒ จังหวัดกําแพงเพชร เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลางฯ จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาเขตเมืองเก่า “นครชุม” และการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก อําเภอเมือง
วงเงิน ๓๘.๖๒ ล้า นบาท (๒) โครงการศูน ย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมัน สําปะหลัง อําเภอเมือง วงเงิน ๑๖.๘๙ ล้านบาท
(๓) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายวังหามแห (ฝายด่านใหญ่) ตําบลโค้งไผ่ อําเภอขาณุวรลักษณบุรี วงเงิน ๒๖.๐๐ ล้านบาท
และ (๔) โครงการขุดลอกคลองแม่ระกา ตําบลท่าไม้ ตําบลวังควง อําเภอพรานกระต่าย วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๒.๓ จังหวัดพิจิตร เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง ฯ
จํานวน ๘ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการขุดลอกศิริวัฒน์ (บึงนาราง-บางลาย) ตําบลบึงนาราง และตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง
วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินสะอาด หมู่ที่ ๕ ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร-นาตาเซา
หมู่ ๑๒ ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร วงเงิน ๑๘.๐๐ ล้านบาท (๓) โครงการระบบส่งน้ําบ้านไทรโรงโขนบ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ ตําบลไทรโรงโขน ตําบลดงตะขบ อําเภอตะพานหิน ตําบลบางไผ่ อําเภอบางมูลนาก วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท
(๔) โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง ริ ม แม่ น้ํา น่ า น หมู่ ที่ ๔ ตํา บลไผ่ ห ลวง อํา เภอตะพานหิ น วงเงิ น ๑๒.๐๐ ล้ า นบาท
(๕) โครงการระบบส่งน้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ํา น่านไปตําบลท่า หลวง อํา เภอเมืองพิจิตร วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้า นบาท
(๖) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๑๑๕-วัดสวนโพธิบัลลังค์ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านนา อําเภอวชิรบารมี วงเงิน ๑๑.๒๐ ล้านบาท
(๗) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายกลางหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านมาบฝาง-หมู่ ๘ บ้านดงยาง ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี วงเงิน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑๐.๐๐ ล้านบาท และ (๘) โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรถนนลาดยาง หมูที่ ๖ บ้านสระประทุม-หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคล้า-หมู่ที่ ๑๐
บ้านหนองนาร้าง ตําบลไผ่รอบ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง วงเงิน ๙.๐๐ ล้านบาท
๑.๒.๔ จังหวัดอุทัยธานี เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลางฯ จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขุดขยายสระเก็บน้ําบ้านดอนเพชร หมู่ ๓ ตําบลบ่อยาง-หมู่ ๑๐
ตําบลสว่างอารมณ์ อําเภอสว่างอารมณ์ วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการขุดลอกแควตากแดด บริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า
อําเภอเมือง วงเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอน กม. ๘๓+๐๗๕ (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ ๑)วังหิน ระหว่าง กม. ๘๖+๐๐๐-กม. ๘๗+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (บริเวณหน้าโรงงานน้ําตาลบ้านไร่) อําเภอบ้านไร่ วงเงิน
๓๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๒.๕ ให้จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ปรับลดงบประมาณโครงการให้เหลือจังหวัดละไม่เกิน
๑๐๕ ล้านบาท โดยจังหวัดกําแพงเพชรได้ปรับลดงบประมาณในโครงการพัฒนาเขตเมืองเก่า “นครชุม” และการท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลก เหลือวงเงิน ๓๒.๑๒ ล้านบาท จังหวัดนครสวรรค์ปรับลดงบประมาณในโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา จํานวน ๓ แห่ง
เหลือวงเงิน ๒๙ ล้านบาท
๒. เห็นชอบให้จังหวัดพิจิตรทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท โดยให้จังหวัดจัดทําข้อเสนอโครงการและนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมในพื้นที่ดูงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
๓.๑ จังหวัดพิจิตร
๓.๑.๑ เห็นชอบให้ดําเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟ (ขุดลอกบึงสีไฟ) โดยให้จังหวัดพิจิตร
จัดทํารายละเอียดโครงการที่มีลักษณะบูรณาการของกิจกรรมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ํา การท่องเที่ยว และการพัฒนาอาชีพ โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
๓.๑.๒ เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการนอกกรอบงบ ๑๐๐ ล้ า นบาท จํา นวน ๓ โครงการ ได้ แ ก่
(๑) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ต่อเขตเทศบาลบางมูลนาก-กม. ๒๒+๐๐๐
(๒) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนหอไกร-สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (๓) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป็น ๔ ช่องทางจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนหอไกรสี่แยกโพธิ์ไทรงาม และ (๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายผิวจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๙
ตอนบางมูลนาก-ตลิ่งชัน โดยให้แขวงการทางพิจิตรจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และเสนอกรมทางหลวงเพื่อบรรจุในแผนงาน
ประจําปีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๘ หรือ ปีอื่น ๆ ถัดไปตามความจําเป็นเร่งด่วน
๓.๒ จังหวัดอุทัยธานี
๓.๒.๑ ให้จังหวัดและกรมชลประทานพิจารณาศักยภาพรอบเขื่อนวังร่มเกล้า กรณีปรับภูมิทัศน์แล้วอาจสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
๓.๒.๒ ให้กรมชลประทานและสํานักงบประมาณหารือปรับปรุงการขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗
เพื่อเร่งรัดการดําเนินการวางท่อส่งน้ําจากสถานีสูบน้ําบ้านจักษามาถึงแก้มลิงตําบลเข้าขี้ฝอย เขื่อนวังร่มเกล้า ในส่วนที่ยังขาดอยู่
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว
๓.๒.๓ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสํารวจออกแบบการผันน้ําจาก
เขื่อนศรีนครินทร์สู่ลุ่มน้ําท่าจีนและลุ่มน้ําสะแกกรัง งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้เป็นวงเงิน
นอกกรอบ ควรมีการศึกษาความทับซ้อนด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ถือปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน ประเด็นที่อาจเป็นข้อร้องเรียน
ของ NGO ตลอดจนแนวทางการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ดําเนินการและควรให้มีการหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือสําหรับการดําเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
๓.๓ จังหวัดกําแพงเพชร เห็นชอบโครงการตามที่วัดพระบรมธาตุเจดียารามได้นําเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้ านการท่องเที่ยวทางวั ฒนธรรมเมื องเก่า นครชุ มเพิ่มเติม โดยให้ จัง หวัด หารือร่วมกั นระหว่ างเทศบาลตํ าบลนครชุ ม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร และกรมศิลปากร เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
เพื่อขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หรือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร) ที่กระทรวงวัฒนธรรมกําลังดําเนินการ

๗๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผล
และเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป ดังนี้
๑.๑ เรื่ อ ง แผนการยกเลิ ก การนํา เข้ า ผลิ ต และจํา หน่ า ยแร่ ใ ยหิ น ไครโซไทล์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี แ ร่ ใ ยหิ น
เป็นส่วนประกอบ จํานวน ๕ ผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกร่างแผนแล้วเสร็จ แต่ยังมีผู้รับผลกระทบคัดค้านและเสนอความเห็น
เพิ่มเติมอยู่ จึงได้ปรับปรุงแผนดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลกระทบและผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาประกอบ
การพิจารณาด้วย
๑.๒ เรื่อง แผนจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยกร่างแผน
เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างจะนําเสนอแผนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยโครงการและงบประมาณต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ให้ความเห็นเพิ่มเติมก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดําเนินการเอง ๖ แห่ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดประกวดราคาการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ํา รอบที่ ๒
ตามขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference TOR) ที่ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนราคากลางตาม TOR
ของเดิม และปรับปรุงระยะเวลาการดําเนินการก่อสร้างใหม่
๑.๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย สํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทรายได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชาวไร่อ้อย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (เรื่อง การให้
ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย) ครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายพิจารณากําหนดมาตรฐานความช่วยเหลือ
สําหรับปีต่อไป
๒. ส่วนที่เหลืออีก ๑๙ เรื่อง ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและหน่วยงานเจ้าภาพทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ประชาชนร้อยละ ๑๐.๗ ระบุว่ามีสถานบันเทิง/สถานบริการในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย และร้อยละ ๘๙.๓ ระบุว่าไม่มี
โดยสถานบันเทิง/สถานบริการ เปิด-ปิดเกินเวลา ประชาชนร้อยละ ๓๗.๔ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๓๔.๖ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น
โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๖.๐๓ การส่งเสียงดังรบกวน ประชาชน ร้อยละ ๔๒.๑ ระบุว่า
มีเกิดขึ้น และร้อยละ ๔๐.๒ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๕๕.๓ การจัดการแสดง
ที่ไม่เหมาะสม ประชาชนร้อยละ ๑๙.๗ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๓๙.๓ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๔๔.๑ และการปล่อยให้เด็กอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีเข้าไปใช้บริการ ประชาชนร้อยละ ๓๕.๕ ระบุว่า
มีเกิดขึ้น และร้อยละ ๒๔.๓ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๕๗.๑
๒. ประชาชนร้อยละ ๘๙.๑ ระบุว่ามีร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย และร้อยละ ๑๐.๙
ระบุว่าไม่มี โดยร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ํากว่า ๑๘ปี ประชาชนร้อยละ ๕๕.๕ ระบุว่า มีเกิดขึ้น
และร้อยละ ๒๒.๔ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยภาคใต้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๖๕.๗ และการขายบริเวณใกล้เคียง
หรือรอบ ๆ สถานศึกษา/ศาสนสถาน ประชาชนร้อยละ ๔๔.๒ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๓๖.๗ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ
มีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๕๕.๕
๓. ประชาชนร้อยละ ๕๖.๓ ระบุว่ามีร้านขายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย (ร้านค้าแอบแฝง) และร้อยละ ๔๓.๗ ระบุว่า
ไม่มี โดยร้านขายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ประชาชนเห็นว่ามีการลักลอบขายเกิดขึ้นร้อยละ ๑๗.๓ และไม่เกิดขึ้นร้อยละ ๓๔.๑
โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๓๒.๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔. ประชาชนร้อยละ ๗๐.๗ ระบุว่ามีร้านแต่ง/ซ่อมรถจักรยานในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย และร้อยละ ๒๙.๓ ระบุว่า
ไม่มี โดยร้านแต่ง/ซ่อมรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ประชาชนเห็นว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดเกิดขึ้นร้อยละ ๑๗.๘ และไม่เกิดขึ้นร้อย
ละ ๔๒.๖ โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๓๐.๙
๕. ประชาชนร้อยละ ๔๐.๑ ระบุว่ามีร้านอาหาร/ร้านคาราโอเกะในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย และร้อยละ ๕๙.๙
ระบุว่าไม่มี โดยร้านอาหาร/ร้านคาราโอเกะดังกล่าว ประชาชนเห็นว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดเกิดขึ้นร้อยละ ๑๖.๗ และไม่เกิดขึ้น
ร้อยละ ๔๒.๔ โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๓๖.๙
๖. ประชาชนร้อยละ ๒๒.๔ ระบุว่ามีหอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ และคอมโดมิเนียมในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย
และร้อยละ ๗๗.๖ ระบุว่าไม่มี โดยหอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ และคอมโดมิเนียม ที่มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ประชาชนร้อยละ ๓๔.๔
ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๒๕.๙ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยภาคใต้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๔๖.๒ การซื้อขาย
ยาเสพติด ประชาชนร้อยละ ๒๖.๘ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๒๖.๓ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
สูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๓๙.๔ การมั่วสุมดื่มสุรา ประชาชนร้อยละ ๕๖.๘ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๑๖.๑ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๖๙.๐
๗. ประชาชนร้อยละ ๒๘.๘ ระบุว่ามีร้านเกมส์-อินเทอร์เน็ต และร้อยละ ๗๑.๒ ระบุว่าไม่มี โดยร้านเกมส์-อินเทอร์เน็ต
ที่มีการซื้อขายยาเสพติด ประชาชนร้อยละ ๑๔.๙ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๔๒.๔ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๓๖.๔ การมั่วสุมเสพยาเสพติด ประชาชนร้อยละ ๑๗.๑ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๔๒.๐ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น
โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๓๙.๙
๘. พฤติกรรมของเด็ก/เยาวชนที่มีเกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ การมั่วสุมรวมกลุ่มของเด็ก/เยาวชน
(เช่น แก๊งค์รถซิ่ง) ประชาชนร้อยละ ๓๘.๕ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๕๐.๘ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๕๕.๘ การมั่วสุมของเด็กนักเรียน/เยาวชน/เด็กเร่ร่อนในมุมอับ/ที่ลับตาคน/สวนสาธารณะ ประชาชน
ร้อยละ ๓๑.๐ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๕๒.๗ ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๕๐.๐
การขายบริการทางเพศในสวนสาธารณะ/สถานบันเทิง/สถานบริการ ประชาชนร้อยละ ๙.๒ ระบุว่ามีเกิดขึ้น และร้อยละ ๗๕.๒
ระบุว่าไม่เกิดขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสูงกว่าภาคอื่นร้อยละ ๒๗.๙
๙. แหล่ง/สถานที่ที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดูแล/จัดระเบียบมากที่สุด คือ สถานบันเทิง/สถานบริการ
ร้อยละ ๕๐.๕ รองลงมา ได้แก่ ร้านเกมส์-อินเทอร์เน็ตร้อยละ ๔๑.๐ แหล่งอบายมุข เช่น สถานที่รับซื้อหวยใต้ดิน รับพนันบอล
ร้านค้าแอบแฝง ฯลฯ ร้อยละ ๓๕.๓ และชุมชนแออัดร้อยละ ๓๔.๓ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. กําหนดให้บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวง และให้นายกสภาเภสัชกรรม
เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
๒. กําหนดให้รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด และให้บัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. เอกสารเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๑ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นําเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานที่ประสงค์จะมอบให้คณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานดําเนินการจัดส่งให้แก่รัฐมนตรีแต่ละท่านโดยตรง และหากประสงค์
จะให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบด้วย ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งเพียงรายชื่อเอกสารต่าง ๆ
ดังกล่าวไปเพื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมเท่านั้น

๗๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑.๒ หนังสือต้นเรื่องและสําเนาหนังสือต้นเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่องยังคงต้องจัดทําเป็นเอกสารส่งให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตามจํานวนที่ กําหนดใหม่ (ลดจํานวนลงจากเดิมที่กําหนดไว้ตามหนังสือ สลค. ที่ นร ๐๕๐๑/ว ๒๔ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี) เนื่องจากยังมีความจําเป็นต้องใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี ได้แก่ การถามความเห็น การจัดทําระเบียบวาระของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) การประชุมคณะรัฐมนตรี และการแจ้งยืนยันมติ
๑.๓ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งเดิมหน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องจัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยมาให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เท่ากับจํานวนสําเนาหนังสือต้นเรื่อง (๑๐๐ ชุดสําหรับเรื่องทั่วไป และ ๑๒๐ ชุดสําหรับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย) ให้ลดจํานวนลง
เหลือเท่าที่จําเป็นจะต้องใช้เท่านั้น
๒. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่ง CD บันทึกข้อมูลของหนังสือที่เสนอเรื่องและสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดส่งไปยัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับการส่งหนังสือต้นเรื่องด้วย โดย
๒.๑ หนังสือเสนอเรื่อง ให้จัดทําไฟล์ข้อมูล ๒ รูปแบบ คือ
๒.๑.๑ รูปแบบ PDF ของหนังสือที่มีเลขที่หนังสือ ลงวันที่ และลายมือชื่อ ผู้ลงนาม ที่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ
เพื่อนําไปจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๒.๑.๒ รูปแบบ Microsoft Word ของหนังสือเพื่อนําไปใช้ประกอบการจัดทําบันทึกสรุปเรื่องเสนอ
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
๒.๒ เอกสารประกอบหนังสือเสนอเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้จัดทําไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF และบันทึกไฟล์
ตามลําดับให้สอดคล้องกับรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือเสนอเรื่อง
๒.๓ ให้บันทึกไฟล์ข้อมูลทั้งหมดใส่แผ่น CD พร้อมแนบใบนําส่งไฟล์ที่แสดงรายละเอียดข้อมูล เช่น ลําดับ
เอกสาร ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์ และวัน เวลาที่บันทึกข้อมูล พร้อมทั้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบไฟล์ข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการระดั บ ชาติ เพื่ อ ศึ กษาทบทวนความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ หาร และบุ ค ลากร
ในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษา
ทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และ
อํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานกลาง เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงาน
ภาครัฐในภาพรวม จัดทําข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงและขั้นต่ําของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
ในภาพรวม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิงเปรียบเทียบกับภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน โดยให้ดําเนินการครอบคลุมส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัด
ฝ่ายบริหาร หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายตุลาการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบร่า งพระราชกฤษฎีกาค่า ตอบแทนและค่า ใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ
และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างพระราชกฤษฎีกาที่สํานักงาน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละห้าและร้อยละสี่
รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้ยึดโยงกับการปรับอัตราค่าตอบแทนของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับจัดสรรเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับแล้ว
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง กองทุนการออมสําหรับแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) และผู้เกษียณอายุ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอเกี่ยวกับกองทุนการออมสําหรับแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) และผู้เกษียณอายุ ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงาน
อยู่ระหว่างการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการออมของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) และกลุ่มผู้เกษียณอายุ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมและการออมแก่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบการอิสระ)
และผู้เกษียณอายุ จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงานและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัด
การจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด (จังหวัดยโสธรและมุกดาหาร)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด โดยคํานึงถึงศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของจังหวัด นโยบาย และโครงการสําคัญของรัฐบาล เช่น โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท
และการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) เป็นต้น รวมทั้งให้มีการระดมสมองร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ (SWOT analysis) ของจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัดด้วย
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้เริ่มดําเนินการนําร่องก่อนใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดยโสธรและมุกดาหาร โดยให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้
๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตีร (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ รัฐมนตรีท่านอื่น
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วย ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
๒. ปลัดกระทรวง/หัวหน้าส่วนราชการ และรองปลัดกระทรวง/รองหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๑ ท่าน ได้แก่
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณามอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย
๓. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ ๒ พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้

๗๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอน
ทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
๒. ร่างกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนทะเบี ย นรถจากการควบรวมกิ จ การของสถาบั น การเงิ น
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวม
กิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จะมีการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๘-วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ดังนั้น ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ ณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
เฉพาะในวันอังคารที่ ๒, ๙ และ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย
ให้แก่ผู้ซึ่งครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนและภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ)
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแก้ไขความในร่างมาตรา ๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ วรรค ๒)
โดยเพิ่มเติมคําว่า “ถ้ามีความจําเป็น” หน้าความว่า “จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์...” เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ตามข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) โดยจัดเตรียมแนวทาง
การประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจถึงสิทธิและทางเลือกการดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีประชาชนต้องการ
ขอออกโฉนดและหนังสือรับรองการทําประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและใช้สิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเหมาะสม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ของไตรมาส ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของไตรมาส ๒
สรุปได้ ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑. ผลการดําเนินงานด้านการใช้บริการ
๑.๑ สถิติการใช้บริการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ มีจํานวน ๑,๕๖๐,๙๘๑ ครั้ง เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๔๔,๓๙๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓
๑.๒ สัดส่วนการให้บริการแยกตามประเภท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ โดยเรียงจากมากที่สุด ได้แก่
บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป (Q&A) ร้อยละ ๘๐.๓๔ บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (Contact
Information) ร้อยละ ๑๓.๗๙ บริการข้อมูลโครงการพิเศษของรัฐบาล ร้อยละ ๓.๑๖ บริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) ร้อยละ ๒.๖๘
ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวสามารถจัดเป็นหมวดต่าง ๆ ได้แก่ หมวดสังคมและสวัสดิการ ร้อยละ ๖๐.๙๐ หมวดการร้องเรียนกล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ ๑๗.๐๗ หมวดการเมือง-การปกครอง ร้อยละ ๘.๘๔ หมวดเศรษฐกิจ ร้อยละ ๗.๘๐ หมวดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓.๐๑ และหมวดกฎหมาย ร้อยละ ๒.๓๘
๒. ผลการดําเนินงานด้านคุณภาพบริการ
๒.๑ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ได้บริหารจัดการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ มีจํานวนสายเรียกเข้าทั้งหมด จํานวน ๑,๕๖๐,๙๘๑ ครั้ง สามารถให้บริการได้ จํานวน
๑,๕๓๐,๖๕๑ ครั้ง หรือร้อยละ ๙๘.๐๖
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพพนักงานรับสาย ได้พัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสายเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะ
การให้บริการ โดยจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม อาทิ หลักสูตรโครงการคืนภาษีรถคันแรก โครงการรับจํานําข้าวปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต หลักสูตรองค์ความรู้ของกระทรวงต่าง ๆ หลักสูตรการจับประเด็น
เพื่อการให้บริการที่ดี
๒.๓ การสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และส่วนงานภาครัฐ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านหมายเลข ๑๑๑๑ กด ๖ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านหมายเลข ๑๑๑๑ กด ๘ และการสนับสนุนส่วนงานภาครัฐในการบูรณาการร่วมใช้ หมายเลข ๑๑๑๑
ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงวัฒนธรรม ใช้หมายเลข ๑๑๑๑ กด ๗๗ เป็นต้น

๗๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
จํานวนเรื่อง

๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๖๑
๕๑

๔๗

๔๖

๒
๔ มิ.ย. ๕๖

๑๐ มิ.ย. ๕๖

๑๘ มิ.ย. ๕๖

๑๙ มิ.ย. ๕๖

๒๕ มิ.ย. ๕๖

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖
จํานวนเรื่อง

๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐

๒๐๖

๑๙๑

๒๓๖
๑๔๖

๑๗๙

๒๐๗

๑๐๐
๐
ม.ค. ๕๖

ก.พ. ๕๖

มี.ค. ๕๖

เม.ย. ๕๖

พ.ค. ๕๖

มิ.ย. ๕๖

เดือน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๗๙ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๑๑๔ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๕ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร ๒ เรื่อง และ
วาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
วาระเพื่อทราบ ๑๑๔ ท,เรื114
่อง (๕๕.๐๗ %)
ส, วาระประธานแจ้
2
ง

๔ เรื่อง (๑.๙๓ %)

อ, 5วาระสภาผู้แทนราษฎร

๒ เรื่อง (๐.๙๗ %)

สพ,วาระสํ
3
าคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา
79

วาระเพื่อพิจารณา ๗๙ เรื่อง (๓๘.๑๖ %)

––

รวมทั้งสิ้ น ๒๐๗ เรื่อง

๗๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ป, วาระอื
4
่น

๓ เรื่อง (๑.๔๕ %)

ๆ ๕ เรื่อง (๒.๔๒ %)

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติค ณะรัฐ มนตรีใ นวาระเพื่อ พิจ ารณาและวาระเพื่อ ทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๑๙๓ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๗๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๑ เรื่อง วาระจร ๘ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๑๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๙๑ เรื่อง วาระจร ๒๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ
จํานวนเรื่อง

๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

๙๑

๗๑

วาระปกติ
วาระจร

๒๓
๘
ประเภทวาระ

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖มีหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๔ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๐๗ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ตช.
ปปง.
พศ.
รล.
ลต.
วช.
ศย.
สผ.
สม.
สว.
สสป.
อส.
กส…
สนม.

๐

๔๐
๑
๒๑
๑๖
๒
๑
๘
๑๕
๖
๗
๖
๑๐
๑๔
๓
๔
๒
๒
๗
๘
๙
๑
๓
๓
๑
๑
๑
๑
๔
๑
๓
๓
๑
๑
๑

จํานวนเรื่อง
๑๐

๘๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย

เรื่องกฎหมาย
๔๖ เรื่อง
๒๒.๒๒%

เรื่องทั่วไป
๑๖๑ เรื่อง
๗๗.๗๘%

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล จํ า นวน ๘๑ เรื ่อ ง และเรื่อ งที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จํานวน ๖๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีส่ อดคล้อง
นโยบายรัฐฐบาล
บาล
กับนโยบายรั
๔๓๙เรื่อเรืง่อง
๑๒๑
๕๐.๘๑%
๕๘.๔๕%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
ฐบาล
การบริ
หารราชการ
๘๖
ทั่วไปเรื่อง
๔๑.๕๕%
๔๒๕
เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๔๐

๓๑

๓๐
๒๐
๑๐
๐
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๒๙

๑๔

๑๑
(๑)

๒๕

๖
(๒)

(๓)

(๔)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๔

๑

(๕)

(๖)

(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๓๙

๔๐

๒๙

๓๐
๒๐

๑๓

๐

(๑)

๒๕
๙

๑๐
(๒)

(๓)

(๔)

๖
(๕)

รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ เรื่อง

๘๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

(๖)

ด้าน

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๘.

มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดาํ เนินการ

เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๒๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ

ทั่วประเทศ
๖๗ เรื่อง
๕๑.๙๔%

ภาคตะวันออก
๕ เรื่อง
๓.๘๗%

ภาคใต้
๖ เรื่อง
๔.๖๕%
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๖ เรื่อง
๔.๖๕%

กทม. และปริมณฑล
๒๒ เรื่อง
๑๗.๐๕%

ภาคเหนือ
๑๔ เรื่อง
๑๐.๘๖%

ภาคกลาง
๙ เรื่อง
๖.๙๘%

รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
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 มิถุนายน ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๑ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๕

๔๐
๒๐
๐

๑๕

๒๓ ๒๐

๑๕
๕ ๕

๒๒
๑๐ ๑๑ ๙

๑

๘

๑

๑๐ ๗

๑๕
๕ ๖

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

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

ชื่อเรื่อง

๑.
๒.

ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
๑๗๐๐๓/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
๑๖๙๑๑/๕๖ [๒๕/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๙๘๗/๕๖ [๑๘/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๑๒๒/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๕๑๐๗/๕๖ [๑๐/๐๖/๒๕๕๖]
๑๔๖๓๓/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]
๑๔๔๔๑/๕๖ [๐๔/๐๖/๒๕๕๖]

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ร่า งพระราชบัญ ญัติที่ส่ว นราชการต่า ง ๆ เสนอเข้า สู่ก ารพิจ ารณาของคณะรัฐ มนตรีนั้น
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๘๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ฉบับ
๑๒
๑๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน –๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื ่อ งที ่เ ป็น พระราชกํ า หนด พระราชบัญ ญัต ิ พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ
และกฎ กพ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖มีจํานวน
๓๕ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กําหนด

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานอัยการสูงสุด
รวม

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง
๒

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ กพ

๑
๑

๑

๑
๒
๑

๒
๑
๖

๑
๑

๑

๑

๑

๑

๑
๑
๕
๑

๑
๑
๑
๓

๑๓

๑๐

๖

๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ มิถุนายน–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

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

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

๘๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ตช.
ปปง.
พศ.
รล.
ลต.
วช.
ศย.
สผ.
สม.
สว.
สสป.
อส.
กสทช.
สนม.

ชื่อเต็ม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ราชเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี

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

