--

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

เลขที่ ส.ยื
ส นยัน

ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่
บา
อต้าน ๑๗๗๐๘//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]
การทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางดํ
นและแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป

หน้า

๑

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน
แนวทางดํ
งดําเนินการเกี่ยวกับคําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีการบริหารจัดการน้ํา
วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
การดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ํา
วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
การดําเนินการตามโครงการพัพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคในพื
ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ๑๕ จังหวัด
รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุ
ห
ทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ
ฟื้น ฟู เยีย วยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภั ย กรณีการก่อสร้า ง
สะพานถาวรเพื่อทดแทนสะพานไม้เดิม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
รายงานความคื
นความคืบหน้าโครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกออก
อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี

๑๗๖๙๔//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๒

๑๘๕๖๓//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๒

๑๘๒๙๗//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๓

๑๘๒๒๕//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๔

๑๙๙๕๗//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๔

-๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๘๔๓๐//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงมหาดไทย ๑๙๐๑๗//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕
๖

๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
๑.๗ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้
ด อ นของประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการเนื่ อ งจากภาวะเงิ น เฟ้ อ และราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง
๑๙๐๑๓/๕
/๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและ ๑๙๘๑๔//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
รายงานการวิ
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

๗
๗

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการ ๒๐๒๖๒//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การดําเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)ง

๘

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น

๑๗๗๐๐//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๘

-๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ว (ล) ๑๙๙๗๘/๕๖
๑๙๙๗๘ [๓๑/๐๗/๒๕๕๖]

๑๐

/๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขาย สะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก ๑๙๒๕๑/๕
ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย

๑๑

พื้นทีป่ รากฏเหตุ
เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ ง รั ด ดํ า เนิน 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
านต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
สถานะชัดเจน
รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

๓.

๑๙๑๒๙//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
๑๙๘๑๘//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๑๒
๑๓

นโยบายเศรษฐกิจ

สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤษภาคมและแนวโน้มปี ๒๕๕๖
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
งอนาคตประ
(กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
รายงานความก้า วหน้า รายการก่อสร้า งที่ดํา เนิน การล่า ช้า โครงการภายใต้
แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒)
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

๑๘๖๓๑//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]
๑๙๐๔๙//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๑๔
๑๕

๑๙๑๙๖//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๑๕

๑๙๓๖๔//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๑๖

-๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานการกูกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔
การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรั
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรม
และให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้างบลงทุนที่ดําเนินการล่าช้า และขอขยายระยะเวลาลงนาม
และขอขยายระ
ในสัญญาจ้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖
ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๑๘๑๗๔//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๑๙

๑๘๑๕๙//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๑๙

๒๐๒๘๔//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๒๐

๑๘๒๒๔//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]
๑๙๔๘๖//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๒๐
๒๑

๑๙๕๔๒//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๒๑

๑๗๕๗๕//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๒๒
๒๔
๒๕

๒๐๐๐๑//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
๑๘๒๑๒//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
รายงานความคืบหน้าในการยุบเลิกบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด (ครั้งที่ ๗)
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
(กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไหม้
และแห้งติดคากิ่งยอด ปี ๒๕๕๔
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช
ร่า งประกาศกระทรวงพาณิช ย์ เรื ่อ ง การนํ า ข้า วโพดที ่ใ ช้เ ป็น วัต ถุด ิบ
อาหารสัต ว์ เข้า มาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เ ขตการค้า เสรี
อาเซีย น สํ า หรับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับ ที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขยาย
ระ ยะ เ ว ล าก า รนํ า ข้า ว โ พ ดที ่ใ ช้เ ป็น วัต ถุด ิบ อ าห าร สัต ว์เ ข้า มา ใ น
ราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ปี ๒๕๕๖)

๑๗๓๐๑//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]
๑๙๖๗๗//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๒๖
๒๖

๑๙๓๓๙//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๒๗

๑๙๙๒๗//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
๒๐๒๕๕//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๒๘
๒๘

-ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็
น กที่ใช้
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่า งพระราชกฤษฎีก ากํา หนดให้ผ ลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรมไนทรั
สา
ส ออกไซด์
ทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
กํา หนดให้ผลิ
ผ ลิต ภัณฑ์ อุต สาหกรรมออกซิเ จนทางการแพทย์ต้องเป็น ไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียม
สําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.
พ ....

๑๗๕๐๘/๕๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๒๙

๑๙๑๑๔/๕๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๒๙

๑๙๗๘๘/๕๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๒๙

๑๙๘๑๒/๕๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
๒๐๓๗๘/๕๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๓๐
๓๐

๑๗๔๗๙//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๓๐

๑๘๑๗๓//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๓๑
๓๒

๒๐๒๗๑//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริ
เทพม
มณฑล ๑๘๐๑๔//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]
การเบิกจ่ายค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เยียวยา ชาวบ้านผู้ครอบครอง ๑๙๕๗๒//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
ที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้างศูนย์ระบบ
โลจิสติกส์

๓๒
๓๓

๓.๕ นโยบายพลังงาน
การลงนามบันทึ
นทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ๑๗๖๔๐//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]
การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment
of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong
Subregion : IGM)

๓๔

-การเสนองบประมาณและแผนการดํา เนิ น งานประจํา ปี ๒๕๕๗ ของ ๑๘๒๓๓//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]
องค์ ก รร่ ว มไทย-มาเลเซี ย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก ๑๙๙๓๓//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขออนุมติตั กิ ารจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงาน ๑๙๑๒๗//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรณีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก
ว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ํามันและก๊าซธรรมชาติและการพัฒนา (Memorandum
of Understanding Between the Ministry of Energy the Kingdom of
Thailand
and and the Ministry of Mineral Resources of the Republic of
Mozambique on Cooperation in field of Oil and Gas and Development)

๓๕
๓๕
๓๖

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๑๙๓๗๖//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๓๗

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื
งดดื่มสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง"
วายในหลวง ๑๘๔๑๑//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]
ในช่วงเข้าพรรษา

๓๗

การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวั
และ ฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
น้ํามันรั่วไหลจากท่อส่งน้ํามันดิบลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง
ระย

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

๒๐๓๓๖//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๓๙

- ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรั
น พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
ให้เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่ง ส่ง เสริม และพั ฒ นาความสัม พัน ธ์กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
ขออนุมัติแผนและงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐแห่งสหภาพ ๑๗๔๓๓//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]
เมียนมาร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ เพื่อการพัฒนา ๑๙๓๐๐//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื
เศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒
๒๐๑๗๖ [๓๑/๐๗/๒๕๕๖]
การให้ค วามช่ว ยเหลือ กรณีเ กิด อุท กภัย ในเมือ งเมีย วดี สาธารณรัฐ แห่ง ว(ล) ๒๐๑๗๖/๕๖
สหภาพเมียนมาร์

๔๒
๔๒
๔๓

- ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
การเป็น เจ้ า ภาพจัด การประชุมสุด ยอดผู้นํา เอเชีย และแปซิฟิก ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลั
ทบวงการ งงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ
สรุ ป ผลการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ติ ด ตามผลการประชุ ม สุ ด ยอดผู้ นํ า ว่ า ด้ ว ย
สังคมสารสนเทศ ค.ศ. ๒๐๑๓
การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม
๓ ประเทศ
ขอขยายเวลาแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๔๘ (๒๐๐๕)
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕

๑๗๖๗๐//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๔๔

๑๗๕๕๘//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๔๔

๑๘๐๙๙//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๔๕

๑๙๕๒๕//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๔๖

๒๐๓๑๓//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๔๗

๑๗๕๒๓//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๔๗

๑๘๕๐๘//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๔๘
๔๙

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญของโลก
การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกสําหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
ผลการเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์และตุรกี
ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต
และราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู
การจัดทําความตกลงระหว่
หว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สโลวีเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ
การจั ด ทํา บั น ทึ ก ความเข้ า ใจเรื ่ อ งความร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย น
ข้ อ มู ล ธุ ร กรรมทางการเงิ น กั บ หน่ ว ยข่ า วกรองทางการเงิ น ประเทศ
ประเท
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม

๑๘๑๗๙//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๑๙๐๓๓//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
๑๙๒๖๓//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๔๙
๕๐

๑๙๐๘๒/๕
/๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๑

- ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา
และทรัพ ยากรแร่ร ะหว่า งกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
ภายใต้รัฐบาลไทยกับกระทรวงพลังงานและแร่ภายใต้รัฐบาลสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย
ขออนุมัติทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติ
และสัตว์ป่าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้รัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวภายใต้
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแทนซาเนีย
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับโมซัมบิก
การเสนอร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแทนซาเนียเพื่อดําเนินการ
ลงนามและดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ
ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก
และสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค
การลงนามข้ อตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ว มมื อทางการค้ า และเศรษฐกิ จ ระหว่า ง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก
ร่า งถ้อ ยแถลงร่ว มไทย-โมซั
โมซัม บิก ในโอกาสการเยือ นสาธารณรัฐ โมซัม บิก
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐยูกันดา
ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างไทยกับโมซัมบิก ไทยกับแทนซาเนีย และไทยกับยูกันดา
การจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทยไทย เดนมาร์ก
ในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
การจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเข้ า ใจในการขยายความร่ ว มมื อ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติร ะหว่า งกระทรวงทรั
งกระทรวงท พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา
ขออนุมัติลงนามและดําเนินการให้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วย การโอนตัวผู้กระทําผิด และความร่วมมือ
ในการบังคับให้เป็นไปตามคํ
ามคําพิพากษาในคดีอาญา (ความตกลงโอนตัวนักโทษ)
มีผลใช้บังคับ

๑๙๒๘๕//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๑

๑๙๒๘๕//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๒

๑๙๑๑๘//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๒

๑๙๐๑๒//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๒

๑๙๔๓๗//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๓

๑๙๒๗๖//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๓

๑๙๕๐๗//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๔

๑๙๔๐๙//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๔

๑๙๑๖๘//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๕๕

๑๙๙๖๒//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๕๖

๒๐๔๗๔//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๕๖

๑๙๘๐๓//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

๕๗

- ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี
ใจขอ
่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
ประเทศ
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการและการตรวจราชการในพื้นที่เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรและมุ
ะมุกดาหาร
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางปฏิบัต ิเ กี่ย วกับ การออกหนัง สือ มอบอํา นาจเต็ม
(Full powers)
ผลการพิจารณาคําร้องที
องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย
การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
การมอบหมายให้รั ฐ มนตรีเ ป็น ผู้ต รวจพิจ ารณาร่า งมติคณะรั ฐ มนตรี
การส่งเรื่องคืนและการติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี
รายงานผลการเดิน ทางไปราชการต่า งประเทศของรองนายกรั ฐ มนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗๗๐๔//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๕๘

๑๗๓๓๘//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๕๘

๑๗๘๓๘//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๖๐

๑๗๘๐๕//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๖๐

๑๗๖๐๑//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]
๑๗๘๐๓//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

๖๑
๖๑
๖๒

๑๘๑๗๑//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๒

๑๗๕๗๔//๕๖ [๐๒/๐๗/๒๕๕๖]

-  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํ
าวะการทํางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
การเตรียมการประชุ มคณะรั ฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
กรณีขอให้ตรวจสอบและดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
าร
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัย
ของประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๖
การมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรั
าชการแ
ฐมนตรีในการอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน
มหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
สรุปรายงานการประเมินผลหน่วยงานของรั
านของรัฐ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจั
โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
ครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ รวม ๔ จังหวัด
ในการประชุม คณะรัฐ มนตรีน อกสถานที ่ ณ จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๑
ภาคกลางตอนบ
การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

๑๘๑๕๖//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]
๑๘๔๐๗//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๔
๖๔

๑๘๔๕๑//๕๖ [๐๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๕

๑๙๐๒๑//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๖

๑๙๐๓๑//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๗

๑๙๑๕๓//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๘

๑๙๑๓๙//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๙

๑๙๕๗๘//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๖๙

๑๙๗๘๐//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๗๐

๑๙๔๘๙//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๗๑

๑๙๖๕๐//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๗๑

๑๙๔๔๒//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]

๗๒
๗๔
๗๕
๗๕

๑๙๒๗๔//๕๖ [๑๙/๐๗/๒๕๕๖]
๒๐๐๔๒//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
๒๐๓๗๑//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]

-  รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วสา
พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๙๘๘๙//๕๖ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕

๗๕

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุ
แนกตามประเภทขอ
มคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรืรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที
ารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิ
ะกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๒

๘๓
๘๓
๘๔
๘๕
๘๕
๘๖
๘๖

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่
บาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทาง
ดําเนินการในระยะต่อไป
คณะรัฐมนตรีมีมติ
ก เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินการที่ผ่านมาของการขั
นมาของการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก
ของรัฐบาล
๑.๑.๑. ด้านการปลุกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้ ได้แก่ การประกาศ “ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก
ของรัฐบาลในการต่
ลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคประชาชน
ย
การออกสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการจัดคาราวานสัญจร
๔ ภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
๑.๑.๒ ด้านการพัฒนาองค์กร ได้แก่ การดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิ
ใสในการ บัติราชการ (๑ กรม
๑ ป้องกันโกง) โดยให้ส่วนราชการระดับกรมและส่วนราชการระดับจังหวัดดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานเพื่อป้องกันและ
ลดความเสี่ยงที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต รวมทั้งเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประจํากระทรวง
เพือเป็
อ่ เป็นกลไกสําคัญในการทําหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในส่
ใ วนราชการ
๑.๑.๓ ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption War Room) โดยเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต “๑๒๐๖” การจัดทําเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th
และติติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั่วประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน และมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๑.๑.๔ ด้านการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที
และการลงโทษที่เข้มงวด ได้แก่ การบูรณการการดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (สํสํานักงาน ปปง.)
ปปง ในการเร่งดําเนินคดีปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทีอ่ ยู่ในความสนใจและเผยแพร่
ผลการดําเนินการต่อสาธารณะ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
๑.๑.๕ การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.. .... และร่างพระราชบั
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับ แล้วเสร็จ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมขึ้นในสํานักงาน ก.พ. เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรรยาข้าราชการ และประมวลจริยธรรม
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน
๑

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

๑.๑.๖ แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกฯ ในระยะต่อไป ได้แก่ การแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการ ป.ปป.ท. เพือรั
อ่ รับผิดชอบหลักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงาน การขับเคลื่อน
การดําเนินงานของ ศปท. ประจํากระทรวง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในกระทรวง การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระยะที่ ๒
(๑ กรม ๑ ป้องกันโกง) และการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๑.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงาน ก.พ.ร.
ก
ร่วมกันยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดสาระสําคัญ และวิธีการดําเนินการตามยุ
การตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. ให้สํานักงาน ก.พ..ร. และสํานักงาน ป.ป.ท. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกํากับดูแลการจั
ลการ ดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐร่วมกันพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นไป
ด้วยความรอบคอบ ไม่ซ้ําซ้อน และมีความเชื่อมโยงกับระบบเดิมที่มีอยู่ การกําหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดประเมินผลความสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการสร้
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๑ กรม ๑ ป้องกัน) ให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การกําหนด
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่แม้ไม่มีเรื่องร้องเรียนก็ต้องรายงานผลในแง่ของการดําเนินมาตรการหรือการดําเนินการที่เป็นเชิงป้องกัน
ทําให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันด้วย
รวมทั้งการจัดทําสื่อการเผยแพร่การดําเนินคดีปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจของประชาชน ในภาษา
ที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะการเผยแพร่ผ่าน Social Network ไปประกอบการพิ
ระกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับคําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีการบริหารจัดการน้ํา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
คณะรั
ะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้มีคําพิพากษาศาลปกครองกลางให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง และมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนด โดยให้นําแผนแม่บ ท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปดําเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิ
งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
ก่อนที่จะดําเนินการจ้างออกแบบและก่อสร้างในแต่ละแผนงาน (Module) ต่อไปนั้น เพื่อให้การดําเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามคําพิพากษาดังกล่าว จึงมอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) และกระทรวงมหาดไทยรั
และกระทรว
บไปดําเนินการ
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามนัยคําพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวโดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ํา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) รายงานว่า คณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็น
เกี่ยวกับคดีการบริหารจัดการน้ําได้มีการประชุมแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประมวลข้อมู
อมูลและความเห็นทั้งหมดส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนการดําเนินการ ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชนให้ดําเนินโครงการ

๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

บริหารจัดการน้ํา และให้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่แล้ว ก็ควรดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป
ส่วนการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบด้
บด้านสุขภาพ (HIA) นั้น หากจะให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการก็สามารถกระทําได้ โดยหากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการใด
ไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่สามารถเริ่มดําเนินการโครงการได้
๒. รับทราบตามที่รองนายกรั
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ชี้แจงว่า การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ํา คาดว่าจะเริ่มได้ภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากนั้นภายใน ๑-๒ สัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนทั้งในระดั
ในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด โดย
การดําเนินการดังกล่าวจะดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการบริหารจัดการน้ํา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนคําพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าว จึงขอมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการจัดการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับสถาบันการศึ
นการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ
นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นผู้รับผิดชอบด้านสารัตถะและรายละเอียดของกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โดยให้มีผู้แทนภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย และให้ประสานงานในรายละเอี
ระสานงานในรายล ยด
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดํา เนิ น การตามโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ํา บาดาล เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนน้ํา เพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค
ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ๑๕ จังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
(ประธาน กบอ.) เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบการดําเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน (ภัภัยแล้ง) ๑๕ จังหวัด โดยสํานักงบประมาณได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งว่า หากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ทุกขั้นตอน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็
ของทางราชการเป็นสําคัญแล้ว ก็อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงินทั้งสิ้น
๑๖๘,๒๒๙,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้
ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จํานวน ๖๕๔ บ่อ สําหรับ ๑๕ จังหวัด โดยเบิกจ่ายในงบลงทุนลักษณะค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ [เรื
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๒๕๕๖ และผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖]
มิได้กําหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณของโครงการฯ ในส่วนที่จังหวัด
เป็นหน่วยดําเนินการ จึงขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภัยนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบก่อน และเมื่อกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่กําหนดไว้แล้ว หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายขอให้ส่งคืน
สํานักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย สําหรับค่าใช้จ่ายอํานวยการและติดตามประเมินผล บ่อละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๖๕๔ บ่อ
เป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท สํานักงบประมาณได้ปรับลดวงเงิน เนื่องจากขาดรายละเอียดประกอบการพิจารณา
๒. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัภัยแล้ง) ๑๕ จังหวัด ในวงเงินทั้งสิ้น
๑๖๘,๒๒๙,๐๐๐ บาท และเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่กําหนดไว้แล้ว
หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนสํานักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน
๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกรณีการก่อสร้างสะพานถาวรเพื่อทดแทน
สะพานไม้เดิม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
๑.๑ การจัดสรร/การเบิ
การเบิกจ่าย/ลงนามในสั
ย
ญญาหรือดําเนินการเอง
๑.๑.๑ สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๓๘๓.๐๔๑๑ ล้านบาท
๑.๑.๒ ลงนามในสัญญาหรือดําเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๖,๖๓๗.๗๖๘๐
๗๖๘๐ บาท
๑.๑.๓ ผลการเบิกจ่า ยจากระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วัน ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็ นเงิ น
๑๑๓,๗๒๒.๓๓๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ จากยอดจัดสรรสุทธิ
๑.๒ ผลการเบิกจ่าย
๑.๒.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จํานวน ๔๙ หน่วยงาน
๑.๒.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๑๖ หน่วยงาน
๑.๒.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ จํานวน ๑๐ หน่วยงาน
๑.๓ วงเงินงบประมาณคงเหลือ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยาฯ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ ๑๑๙,๓๘๓.๐๔๑๑ ล้านบาท
คงเหลื อ ๖๑๖.๙๕๘๙ ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย รายการที่ค ณะรัฐ มนตรี อ นุ มัติ แ ล้ วและยัง ไม่ ได้ จั ด สรรงบประมาณ จํา นวน
๑๖๙.๒๖๗๗ ล้านบาท (ซึซึ่งรวมรายการที่ส่วนราชการฯ
นราชการฯ ยังมิได้ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากต้องดําเนินการ
ขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒ โครงการ/
รายการ วงเงิน ๑๔๔.๙๔๐๐ ล้านบาท) และวงเงินคงเหลือที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้ทนที
นั ทีอีกเป็นจํานวน ๔๔๗.๖๙๑๒ ล้านบาท
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๑๓,๐๙๘,๙๐๐ บาท ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีให้กักับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดําเนินการก่อสร้างสะพาน คสล.
คสล ข้ามคลองเมม หมู่ ๑๑ ตําบลพรหมพิราม
และหมู่ ๑๒ ตําบลท่าช้าง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๔๕ เมตร
ยาว ๕๕.๕๐ เมตร และสํานักงบประมาณจะได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณต่
สรรงบป
อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการผันน้ําจากพื้นทีล่ ุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวั
ตะ นออก-อ่างเก็บน้ําบางพระ
จังหวัดชลบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ งานจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ
๑.๑.๑ สัญญาที่ ๑ เริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ๒,๒๗๐
๗๐,๑๒๖,๑๒๑.๕๐ บาท ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างสะสมทั้งสัญญาร้อยละ ๗๓.๐๘๑ และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๔๒๕,๔๑๒,๔๕๐.๐๐
๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๑.๑.๒ สัญญาที่ ๒ เริ่มสัญญาที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ต่อมา
ได้มีการอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาอีก ๑๘๐ วัน ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ส่งผลให้วันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ๒,๓๔๗
๓๔๗,๑๑๕,๗๗๖.๓๕ บาท ปัจจุบัน
มีผลงานก่อสร้างสะสมทั้งสัญญาร้อยละ ๘๖.๙๙๘ มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ เป็นเงิน
๒๓๙,๐๖๗,๗๒๔.๘๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๙ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑.๒ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้
สรรคและแนวทางแก้ไข ผู้รับจ้างมีชุดทํางานในการดําเนินงานดันท่อลอดไม่เพียงพอ ส่งผลให้
การดําเนินงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ กรมชลประทานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานให้มากขึ้น
เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และแล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทําให้งานในสัญญาที่ ๒ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
และเร่งรัดการดําเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดต่อไป

๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการดํ
บทราบผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ขยายพื้นที่
ตามมาตรการส่
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิม ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ออกไปอีก
เป็น ๔ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย
และเทพา รวมทั้งขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ออกไปอีก ๒ ปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประชุมหารือกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับแนวทางบูรณาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดย ศอ.บต. ได้ขอให้ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขส่งเสริม
การลงทุนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จูงใจมากขึ้น เช่น ขอให้ผู้ประกอบการที่จะขยายกิจการและใช้เครื่องจักรเดิมมาดําเนินการ
สามารถขอรับการส่งเสริ
งเสริมการลงทุนได้ ขอผ่อนผันให้สถานประกอบการที
ถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้
เป็นต้น
๑.๒ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาข้อสรุปจากการหารือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ศอ.บต. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
๑.๒.๑ ลดมูลค่าเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ําจาก ๑ ล้านบาท ลดลงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อให้กิจการขนาดเล็กสามารถขอรับการส่งเสริมได้
๑.๒.๒ อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที
นโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท และจะต้องลงทุนในเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด สามารถนําโครงการเก่ามาขอรับการส่งเสริมโดยลงทุนเพิ่มบางส่วน
๑.๒.๓ กําหนดให้กิกิจการตั้งในพื้นที่คลัสเตอร์สําหรับรองรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําหนด ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรเป็นพิเศษเช่นเดียวกับกรณีตั้งในนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมเท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนในรู
นในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมจากรูปแบบนิคมและเขตอุตสาหกรรม
๑.๒.๔ การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมกรณีเป็นกิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือในพื้นที่คลัสเตอร์
เตอ สําหรับรองรับ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน
๕

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

การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กํา หนด โดยจะพิจ ารณาอนุญ าตเป็น ราย ๆ ไป
เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เอื้ออํานวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ปกติแล้วจะไม่อนุมัติให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนใช้แรงงานต่
นต่างด้าวไร้ฝีมือ แม้จะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายก็ตาม
๑.๓ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ ๖/๒๕๕๖ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนข้างต้น
๒. ให้ห้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรมีการประเมินผลความคุ้มค่าและผลกระทบ
จากการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าว และข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยที่ให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการไปลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น และจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย สําหรับกรณีการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเข้าไปทํางานในสถานประกอบการ
ขอให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ง เป็นหลักยึดในการพัฒนา
๑. น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรั
หมู่บ้าน การสร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์ของประชาชนในหมู่บ้าน
๒. บริหารจัดการหมู่บ้านอย่างมีเอกภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น
แกนหลักการขับเคลื
คลื่อน หลอมรวมผู้นําท้องถิ่น ผู้นําศาสนา ผู้นําตามธรรมชาติ เพื่อบริหารงานหมู่บ้านในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน
๓. สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการพูดคุย แลกเปลี่ยน รับทราบปัญหา และความต้องการของผู้มีความคิดเห็น
แตกต่าง ผู้เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเสริมสร้
สร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง และตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม
๔. เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจ
และหวาดระแวงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อฟื้นคืนความไว้วางใจ ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
๕. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน และการเสริมสร้างเครือข่ายงานข่าวภาคประชาชน เพื่อให้หมู่บ้าน
มีศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และสามารถป้องกันตนเองและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพื้นฐานได้
ฐา อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งการช่วยเหลือ
กลุ่มด้อยโอกาส
๗. เพิ่ม บทบาทของประชาชน ภาคประชาสัง คม กลุ่ม และองค์ก รในหมู่บ้า นในการคุ้ม ครองดูแ ลทรัพ ยากร
และการป้องกักันภัยแทรกซ้อนในหมู่บา้ น
๘. ให้ทุกหน่วยงานเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๘.๑ หลักการสําคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ หลักการปรึกษาหารือ
แบบใจเปิดกว้าง และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย หลักระบบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีแผนดําเนินการ หลักคุณธรรม ความยืดหยุ่น
และเคารพปกป้องความแตกต่าง หลักการแบ่งความรับผิดชอบเป็นคุ้มบ้าน โซน หลักการใช้ทุนของชุมชนอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
หลัก กฎ ระเบียบ กติกาที่ชัดเจน และหลักกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๘.๒ เป้าหมายการขั
มายการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เกิดความสมานฉันท์ระหว่าง
ประชาชนในหมู่บ้านด้วยกันเอง และประชาชนในหมู่บ้านกับทุกภาคส่วนภายนอกหมู่บ้าน ขจัดความไม่ไว้วางใจระหว่างประชาชน
กับรัฐและระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ขจัดอคติและความเกลียดชั
ดชังระหว่างประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดความปลอดภัย
และความมั่นใจในอํานาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว พัฒนาองค์กร
ในหมู่บ้านให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถใช้อํานาจหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งประชาชนในหมู่บ้านมีความสงบสุ
วามสงบ ขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 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 บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้า
และเศรษฐกิจของไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดั
ทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๕
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๗ จากการสูงขึ้นของหมวดยานพาหนะ การขนส่ง
และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ ๐.๕๖ ตามการสูงขึ้นของดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๑.๗๙
๗๙ จากการสูงขึ้นของราคาขายปลีก
โดยเฉลียภายในประเทศ
ย่ ภายในประเทศ ตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก ค่าบริการบํารุงรักษายานยนต์ ร้อยละ ๐.๐๙ และค่าโดยสารสาธารณะ
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๖ ขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๐๗ จากการลดลงของราคาหมวดผัก
และผลไม้เป็นสําคัญ ทําให้ดัชนีราคาลดลงร้อยละ ๒.๓๔ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิต
เข้าสู่ตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะหมวดผักสด ดัชนีลดลงร้อยละ ๒.๙๙ และหมวดผลไม้สด ลดลงร้อยละ ๒.๙๕
๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๓.๐๗
๐๗ เทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๙ จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า นอกจากนี้ สินค้าและบริการอื่น ๆ
ที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง สิ่งที่เกี่ยวกับทําความสะอาดในบ้าน ค่าตรวจรักษาและค่ายา ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
และค่าบริการส่วนบุคคล ค่าเล่าเรียน ค่าเรียนพิเศษ และหมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙

ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน
๗

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

๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้
ระชาชน าถึงแหล่งเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื
ชนเ อง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)ง
มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้กิจการของกองทุ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามกฎหมายว่
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เฉพาะการให้กู้ยมแก่
มื แก่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐ มนตรีมี มติ รับ ทราบและเห็ นชอบตามที่รองนายกรั ฐมนตรี (นายกิ
นายกิต ติรั ตน์ ณ ระนอง)
ระนอง และรั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงการคลัง ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบราคา ปริมาณ วงเงินการรับจํานําข้าวเปลือกของเกษตรกรและระยะเวลาการรับจํานําโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๖
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ทั้งนี้ โดยยังคงอยู่ในกรอบรวมของปริมาณการรับจํานําข้าวเปลือกและกรอบวงเงินในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เรื
เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒) โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกต้องอยู่ในกรอบวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒. เห็นชอบมาตรการการป้องกันการทุจริตโครงการรับจํานําข้าวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
ช ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และให้รายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓. เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา
(zoning) ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับไปประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน เช่น อ้อย ปาล์มน้ํามัน และหญ้าเนเปียร์ (napier) เป็นต้น ให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้
ของตนเอง และให้ก ระทรวงพลัง งานเร่ง รัด การดํา เนิน การเพื่อให้มีก ารจัดตั้งสถานประกอบการเพื่อ รองรับ ผลิต ผลจากพืช
พลังงานทดแทนดังกล่าวโดยเร็วต่อไป

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิ
กรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่
น วม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน
๙

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

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

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานผลการประชุ
ายงานผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม
โดยได้รับรายงานข่าว และได้มีการประเมินสถานการณ์ความไม่สงบ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ด้วยปรากฏเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยจะมีการชุมนุมของกลุ่มพลังมวลชนและการชุมนุม
ของกลุ่มคน ใช้ชื่อว่า “สัสันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิ
ประช ปไตย” โดยสร้างชุดปฏิบัติการพิเศษจํานวนประมาณ ๓๐๐ คน รวมกับมวลชน
ที่จะเข้าร่วมประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการโค่นล้มรัฐบาลและได้มีการวางแผนการใช้กําลัง และใช้ชื่อวันปฏิบัติการ
ดังกล่าวว่า “วันดอกไม้บาน” โดยพื้นที่การชุมนุมอาจเริ่มจากรัฐสภาถึงทําเนียบรั
ยบรัฐบาล และอาจมีการปิดล้อมรัฐสภา ตั้งแต่วันเปิด
สมัยประชุมรัฐสภา เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา เนื่องจากจะมีการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายสําคัญเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติรายงานว่า ได้มีการจับกุมผู้กระทําความผิดจํานวน ๒ ราย ที่กระทรวงกลาโหม โดยตรวจพบสิ่งเทียม
อาวุธเครื่องช็อตไฟฟ้าแรงสูง และจากการสอบสวนผู้ต้องหา พบว่ามีการเตรียมการในลักษณะที่จะใช้ความรุนแรงและก่อความไม่สงบ
ในการชุ
ารชุมนุม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบกับพื้นที่ที่จะมีการชุมนุมอยู่ในบริเวณ
เขตพระราชฐาน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว อาจระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์
ผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายกับประชาชน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วอาจไม่สามารถแก้ไขได้
หรือก่อให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความหลากหลาย รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส่งผล
กระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิติบัญญัติ ระบบบริ
ระบบบริหารราชการแผ่นดินและความสงบเรียบร้อยในประเทศ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร และการดําเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
อยู่ในอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายหน่วย ดังนั้น การกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้
การ องกัน
และควบคุมการชุมนุมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น และถือเป็นกรณีเร่งด่วน โดยเฉพาะมาตรการในการควบคุมฝูงชน
และการป้องกันสถานที่สําคัญ เพื่อมิให้การชุมนุมขยายผลลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒. เห็นชอบร่างประกาศและร่างข้อกําหนด รวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ชุมนุมสิ้นสุดลง ก็ให้ยกเลิกประกาศและข้อกําหนดดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ดังนี้
๒.๑ ร่างประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุ
รากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรั
า กษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๓ ร่างข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง และกระทรวงการต่างประเทศ จัดให้มีการชี้แจงจัดทําความเข้าใจกับประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่า การออกประกาศและข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั
คงภายในรา
กรฯ
เป็นการป้องกันเหตุร้ายและความวุ่นวาย รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน
ที่มาร่วมชุมนุม

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

๑๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการให้ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทน (เจ้
เจ้ากรมการทหารช่าง)
ง เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง
ว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก พร้อมอุปกรณ์ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย รวมทั้งการลงนามในเอกสาร
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจัดซื้อที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง เฉพาะในกรณีแก้ไขรายละเอียดที่มิใช่สาระสําคัญ โดยวงเงิ
โดยวง นรวม
ไม่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ กองทัพบกควรพิจารณาปรับปรุงสัดส่วนจํานวนเงินในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ที่ต้องชําระตามร่างความตกลงฯ
เพื่อให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับการส่งมอบและการตรวจรับพัสดุในประเทศไทย
๒.๒ หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้าตามร่างความตกลงฯ ซึ่งกําหนดให้ออกโดย Bank of China กองทัพบก
ควรพิจารณาว่าจะเป็นการสะดวกในการบังคับชําระหนี้ตามหลักประกันหรือไม่
๒.๓ กองทัพบกควรตรวจสอบเนื้อหา รายละเอี
รายละเอียดและหมายเลขกํากับเอกสารแนบท้ายให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับร่างความตกลงฯ ที่สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
๒.๔ การกําหนดขั้นตอนให้มีการตรวจสายการผลิตสิ่งของที่จัดหาในต่างประเทศ การตรวจสอบสิ่งของที่จัดหา
ในต่างประเทศก่อนการตรวจรับในประเทศ การฝึกอบรมในต่างประเทศ
งประเทศ รวมถึงการลงนามความตกลงในต่างประเทศ โดยกําหนด
ให้ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายย่อมต้องนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมอยู่ในราคาที่ซื้อขายด้วย นั้น เป็นการฝ่าฝืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ที่ให้ส่วนราชการจัดซื้อตั้งงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายในการดูงานไว้ต่างหาก
โดยพิจารณาความจําเป็นเป็นสําคัญ ฯลฯ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาให้ชัดเจนว่าในกรณีจําเป็นต้องส่งข้าราชการ
ไปฝึกงานต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความชํานาญในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง
ผู้ขายมีหน้าที่จัดฝึกอบรมให้เท่านั้น
๒.๕ การกําหนดให้มีการชําระเงิน ๘๕% ของมูลค่าตามสัญญา โดยการเปิด Letter of Credit ประเภท
Confirmed, irrevocable, partial payable, transferable and divisible L/C นั้น กองทัพบกควรทําความตกลงกับฝ่ายจีน
ให้เกิดความชัชัดเจนว่าค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเปิด L/C ตามที่ได้กําหนดไว้คู่สัญญาจะรับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นอย่างไร
๒.๖ กรณีผู้ขายให้การรับประกันความต่อเนื่องของ spare parts และ services อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
โดยจะมีการทําความตกลงต่างหาก (separate
(
contracts) กองทัพบกควรทําความตกลงถึงขอบเขตและกําหนดเวลาการทํา
separate contracts ดังกล่าว เพื่อให้การรับประกันส่วนนี้มีความเป็นรูปธรรม
๓. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ
๔. ในส่วนการขอยกเว้นการปฏิ
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ นั้น ให้ดําเนินการ
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า การจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนักของกระทรวงกลาโหม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุซึ่งอยู่ในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑๒) ได้เคยให้ความเห็นว่า ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ ได้กําหนดไว้ชัดเจนว่า ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุเป็นองค์กรที่มีอํานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ คณะรั
คณะ ฐมนตรีจึงไม่มีอํานาจ
ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ดังนั้น เมื่อกระทรวงกลาโหมประสงค์จะขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ จึงสมควรปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๑๑

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

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรัรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
๑.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๓๗๙ คดี
๑.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๑,๙๓๔ คดี
๑.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๔,๑๔๐ คดี
๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
๒.๑ คดีกลุ่มที่ ๑ จับกุมได้ ๒๑๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๔ ของการรับแจ้ง (๓๗๙
(
คดี)
๒.๒ คดีกลุ่มที่ ๒ จับกุมได้ ๙๖๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๔ ของการรับแจ้ง (๑,๙๓๔
(
คดี)
๒.๓ คดีกลุ่มที่ ๓ จับกุมได้ ๑,๖๐๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๖ ของการรับแจ้ง (๔,๑๔๐ คดี)
๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย
รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในภาพรวมหรื
วมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน
ขอ ประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน
ได้รับทราบ
๔. จากผลการดํา เนิน การในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ พบว่ าในด้านการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์เป้
เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ เนื่องจากได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด เข้มงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้สถิติคดีอาญาลดน้อยลง
ส่วนด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุ่มคดีมีผลการปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงได้สั่งการและกําชับให้หน่วยปฏิบัติ
พิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาที่เหมาะสมเป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน เร่งรัดจับกุมผู้กระทําผิด
ตามหมายจับคดีค้างเก่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการระดมกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

๑๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบแนวทางการกวดขั น บุ ค คลที่ ป ล่ อ ยเงิ น กู้ น อกระบบที่ เ ข้ า ข่ า ยผิ ด กฎหมาย ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้จังหวัดแจ้งอําเภอโดยศูนย์อํานวยการความเป็
นวยการความเป็นธรรมอําเภอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ
ดังนี้
๑. ด้านการสืบสวนหาข่าว
๑.๑ รับแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบและบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้
ด้วยการข่มขู่หรือใช้กําลัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นช่องทางทีเป็
เ่ ป็นความลับ ปลอดภัยแก่แหล่งข่าว
๑.๒ สืบสวนหาข่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และจัดระบบการข่าวเกี่ยวกับการกระทําความผิดของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวที่เข้าองค์ประกอบในลักษณะผู้มีอิทธิพล
๑.๓ กลั่นกรอง ตรวจสอบเบาะแสและข้อมูลข่าวสารด้วยความละเอียดรอบคอบ รัดกุม ถูกต้องเป็นธรรม
๑.๔ จัดระบบการให้ความคุ้มครองบุคคลที่ให้เบาะแส
๒. ด้านการป้องกัน
๒.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลที่ปล่อยเงินกู้
นอกระบบ และบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้
๒.๒ ขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสการกระทํ
เบาะแสการกระทําผิด แจ้งข้อมูลข่าวสารและปัญหาความเดือดร้อน
ทุกข์ยากที่เกิดจากการกระทําของบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบและบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้
๒.๓ เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องดีงามเกี่ยวกับการเคารพกฎหมาย
๓. ด้านการปรามปราม
๓.๑ สืบสวน ติดตามพฤติการณ์เครือข่าย หากพบการกระทําความผิดหรือถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบเบื้องต้นให้ทําการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ความผิดตามแนวทางของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.. ๒๕๕๓ หรือถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบให้ใช้การไกล่
ารไ เกลี่ยและประนอมหนี้เพื่อนํา
หนี้เข้าในระบบ โดยใช้แนวทางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.
พ ๒๕๒๘ หรืออาจ
ตั้งคณะทํางานเจรจาหนี้ที่มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ แล้วจัดทําสัญญายินยอม
๓.๒ ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้โดยใช้วิธีข่มขู่หรือใช้กําลัง
๓.๓ ให้มีการสร้างช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน หรือจากลูกหนี้นอกระบบ พร้อมทั้งทําการ
สอดส่องเฝ้าระวังพฤติการณ์ของเจ้าหนี้ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเข้มงวด หากพบการกระทํ
หากพบการกระทําความผิดให้ดําเนินมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๑๓

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

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

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤษภาคมและแนวโน้มปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤษภาคมและแนวโน้มปี ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เครื่อ งชี้เ ศรษฐกิจ ที่สํา คัญ (หลัง ปรับ ปัจ จัย ฤดูก าล)
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ยังแสดงให้เห็นถึงการลดลงของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนําเข้าซึ่งหดตัวร้อยละ ๑.๗ ร้อยละ ๐.๓ ร้อยละ ๑.๒
และร้อยละ ๔.๘ ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีเสถียรภาพมากขึน้
๑.๒ ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยเมื่ อ เทีย บกั บเดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๕ เครื่ อ งชี้วั ด เศรษฐกิ จ ที่ สํา คั ญ ๆ ในเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ยังคงหดตัว ทั้งด้านการใช้จ่าย และการผลิต โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และการใช้จ่ายภาครัฐ เมื่อรวมกับข้อมูลในเดื
ในเ อนเมษายน ๒๕๕๖ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง
ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งด้านเงินเฟ้อที่ชะลอตัวต่อเนือง
อ่ ง และการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ํา
๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๕ อัตราการว่างงาน
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ อยู่ในระดับต่ําที่ร้อยละ ๐.๙ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงตามดุลการค้าที่กลับมาเกินดุลและดุลบริการ
ขาดดุลน้อยกว่าเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ สูงกว่าเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายจากงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่หนี้สาธารณะคงค้างทรงตัว
๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลงต่อเนื่อง ในขณะที่
เงินฝากเร่งตัวขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับตัวลดลง อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง
อ
๑.๖ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ ๔.๒-๕๕.๒ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี
ในช่วงร้อยละ ๒.๓-๓.๓ และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๒. ให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
๒.๑ การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักรับไปประสานงานกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งออก รวมทั้งการแก้ไขปั
ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัญหาการส่งออกไก่แช่แข็ง
ที่ได้มาตรฐานไปยังประเทศญี่ปุ่น ปัญหาการทําการประมงของเรือประมงรายเล็ก รวมทั้งปัญหาการที่หน่วยงานของไทยยังไม่รับรอง
สินค้าประเภทอาหารจากประเทศญี่ปุ่นหลายรายการ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึ
งถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน
รวมทั้งการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
๒.๒ การจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง
บุญทรงไพศาล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ
การกระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรี
(FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้

๑๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๒.๓ ราคาสิ
าคาสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
และสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ สํารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เช่น ต้นทุนวัตถุดิดิบจากแหล่งผลิต ค่าขนส่ง ค่าเชื้อเพลิง เพื่อประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําหน่ายให้ประชาชนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ
กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานระยะต่อไปของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
ของคณะกรรมการส่ง เสริม การประกัน ภัย พิบัติ ตามที่เ ลขาธิก ารคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กยอ.
กยอ เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดําเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการจําหน่าย
กรมธรรม์ ๙๙๒,๑๙๒ ฉบับ โดยมีทุนประกันภัยพิบัติ ๘๕,๕๗๔ ล้านบาท เบี้ยประกันภัย ๖๔๘ ล้านบาท ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วน
กองทุนฯ ๕๓,๖๘๒ ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยต่อตามสัดส่วนกองทุนฯ ๔๖๖ ล้านบาท โดยสัดส่วนการรับประกันภัยแบ่งตาม
กลุ่มผู้เอาประกันภัย พบว่า กลุ่มบ้านและที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนของการรับประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ ๙๒ รองลงมาคือ SMEs ร้อยละ ๗
และอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑ ส่วนกลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนของทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนกองทุนฯ สูงสุดถึงร้อยละ ๕๘ อุตสาหกรรม
ร้อยละ ๒๖ และ SMEs ร้อยละ ๑๖ สําหรับอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อตามสัดส่วนกองทุนฯ สูงสุดถึงร้อยละ ๔๔
รองลงมาคือ บ้านและที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๓๖ และ SMEs ร้อยละ ๒๐ โดยอัตราการเติบโตของทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนกองทุนฯ
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๒. แนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไปของกองทุนฯ ได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันภัย
ของกองทุนฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พิจารณาแนวทางการปรับลดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับแต่ละกลุ่มลง โดยกองทุนฯ จะ
พิจารณาให้บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เองทัทั้งหมด หรืออาจให้บางส่วนประกันต่อให้กับกองทุนฯ และปรับบทบาท โดยกองทุนฯ
ทําหน้าที่เหมือนบริษัษทั รับประกันภัยทั่วไป
๓. ที่ประชุม กยอ. มอบหมายคณะกรรมการ กยอ.
กยอ รับไปศึกษาทบทวนบทบาทและแนวทางการดําเนินการของกองทุนฯ
ในระยะต่อไปเพิ่มเติม ได้แก่ การลงทุนเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตของประเทศ ตามพระราชกําหนดให้
หนด
อํานาจกระทรวงการคลังเพื่อการวางระบบบริ
การวางระ
หารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
เนื่องจากยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติ กองทุนฯ ควรดําเนินการต่อเนื่องระยะหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และเมื่อการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยมีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้
าพแล้ว จึงควรพิจารณาทบทวนบทบาทความจํ
ารณาทบทวนบท
าเป็นของกองทุนฯ
ต่อไป นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาทบทวนบทบาทและแนวทางการดําเนินงานของกองทุนฯ ในระยะต่อไปอย่างรอบคอบว่าควรจะยกเลิก
หรือปรับบทบาทกองทุนฯ ในอนาคต ซึ่งการพิจารณาให้คํานึงถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่
โดยเฉพาะอ างยิ่งวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งกองทุนฯ ของภาครัฐที่มุ่งรักษาความมั่นคงของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และช่วยเหลือประชาชน
และผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองภัยพิบัติอย่างทั่วถึง ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ของบริษัทประกันภัยภาคเอกชน
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความก้ าวหน้า รายการก่อ สร้า งที่ดํ าเนิ นการล่ า ช้า โครงการภายใต้ แผนปฎิ บั ติก ารไทยเข้ม แข็ง ๒๕๕๕
(แผนฟื
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้ารายการก่อสร้างที่ดําเนินการล่าช้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
า
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๑๕

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

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายการที่ดําเนินการก่อสร้างล่าช้าและเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐๗ รายการ วงเงิน ๒,๔๗๘,๙๐๐,๑๑๕ บาท ซึงต้
ง่ ต้องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑.๑ ส่วนที่ ๑ เบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๖๑ รายการ
๑.๒ ส่วนที่ ๒ เบิกจ่ายเงินไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๔๖ รายการ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑
ยกเลิกสัญญา จํานวน ๑๙ รายการ แบ่งออกเป็น ขอคืนงบประมาณ จํานวน ๗ รายการ ได้ผู้รับจ้างและขอเงินเพิ่ม จํานวน ๑ รายการ
จัดจ้างใหม่ไม่เพิ่มวงเงิน จํานวน ๔ รายการ และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้างใหม่ (อยู
อยู่ระหว่างดําเนินการประเมินราคากลางใหม่)
จํานวน ๗ รายการ กลุ่มที่ ๒ ดําเนินการล่าช้า จํานวน ๒๖ รายการ และกลุ่มที่ ๓ ก่อสร้างเสร็จแล้วรอส่งมอบงาน จํานวน ๑ รายการ
๒. กรมการแพทย์ ดําเนินการก่อสร้างล่าช้า จํานวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๑๘,๒๔๙
๒๔๙,๓๑๙.๒๗ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
คณะรั
ณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
๓ สถาบัน (กกร.) (สภาหอการค้
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย)
และสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
๒. เห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่ประชุม รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่
คม งชาติต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ ข้อเสนอของ กกร.
กกร
๒.๑.๑ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
๒.๑๑.๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมพิจารณา
ในรายละเอียดของความคุ้มค่าและความเหมาะสมของโครงการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงโคนมและนมอินทรีย์ครบวงจร โดยเฉพาะ
รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐในอนาคต รวมทั้งความเชื่อมโยงกับกลไกดําเนินงานที่มีอยู่
ในพื้นที่
๒.๑๑.๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการต่างประเทศ และภาคเอกชน
และภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดสระบุรีตามขั้นตอนต่อไป
๒.๑๑.๑.๓ ให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดทํารายละเอียดคําร้องพร้อมเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบการปรั
ประกอบการปรับปรุงผังเมืองรวมพระนครศรีอยุธยาต่อไป และให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเร่งรัดขั้นตอนการปรับปรุงประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒.๑๑.๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกั
วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตร ตามที่ภาคเอกชนเสนอ
รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการของโครงการฯ
ดการของโครงการฯ อย่างยั่งยืน และความเชื่อมโยงกลไกดําเนินการที่มีอยู่ในพื้นที่
๒.๑.๒ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณา
๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๒.๑๑.๒.๑ เร่งรัดโครงการก่อสร้างถนน ๓ เส้นทาง [ถนนวงแหวนต่
ถนนวงแหวนต่างระดับ ๙ สาย ตัด ๓๔๐
และตัด ๓๔๕ เชื่อมโยงจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี, ทางด่วนโทลเวย์ (รังสิต-ประตู
ประตูน้ําพระอินทร์) และเส้นทาง
หมายเลข ๓๒ ต่อเชื่อมกับสถานีรถไฟมาบพระจันทร์ ที่อําเภอนครหลวง (สถานีขนส่งสินค้า)] การขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร
เป็น ๔ ช่องจราจร ๓ เส้นทาง [ถนนเลี
ถนนเลียบคลองเจ็ด ฝั่งตะวันตก (ปท. ๓๐๐๔) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑๐.๔
กิโลเมตร, เส้นทางหมายเลข ๓๒๙ (มาจากหิ
มาจากหินกอง)
กอง ช่วงอําเภอนครหลวง-อํอําเภอบางปะหัน เพื่อการขนส่งลงทางน้ําของแม่น้ําป่าสัก
และถนน ๓๐๕๖ อําเภอภาชี-อําเภออุทัย-อําเภอบางปะอิน ชนหมายเลข ๓๒ เส้นทางหลักของทางออกนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ไปกรุงเทพมหานคร] และโครงการก่อสร้างขยายถนนหมายเลข ๙ จากแยกทางต่างระดับ ๓๔๐ (จัจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
และปทุมธานี) จาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๑๐ ช่องจราจร ตามที่ภาคเอกชนเสนอ ไปประกอบการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ของเส้นทางตามความจําเป็นและความเร่
และความเร่งด่วน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีหรือการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้พิจารณาข้อจํากัด
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
๒.๑๑.๒.๒ รับข้อเสนอการขยายเส้นทางรถไฟสายสี
รถไฟสายสีม่วงจากบางใหญ่-ไทรน้อย (๒.๕ กิโลเมตร)
และเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนชัยพฤกษ์ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร (สายสีทอง) ไปพิจารณาการออกแบบในภาพรวม
โดยอาจดําเนินการจัดระบบขนส่งผู้โดยสารเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าทั้งสองสายด้วย
๒.๑๑.๒.๓ รับข้อเสนอการสนับสนุนโครงการศึกษา ๒ โครงการ ได้แก่ การปรับปรุงสะพานนวลฉวี
เพื่อการสัญจรทางน้ํา และการยกระดับเส้นทางรถไฟ เพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจร กรณีเส้นทางรถไฟผ่ากลางเมือง จังหวัดสระบุรี
ไปประกอบการศึก ษาความเหมาะสมและความจํา เป็น ของโครงการ รวมทั้ง พิจ ารณาจัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของโครงการ
ของ
ตามความจําเป็นและความเร่งด่วนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินที่เหมาะสมต่อไป
๒.๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๒.๑๑.๓.๑ ให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจ ารณาในรายละเอีย ดของโครงการก่อ สร้า ง
ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามข้อเสนอของภาคเอกชนต่อไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการต้องทําความเข้าใจกับประชาชนและให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด
๒.๑๑.๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนไปประกอบการพิ
อเสนอแนะของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณา
โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ําป่าสัก และการพิจารณาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าและการปรับปรุง โครงสร้า งพื้น ฐานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ส ามารถเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการขนส่ง สิน ค้า ทางน้ํา
ได้ตามเป้าหมาย
๒.๒ ข้อเสนอของ กกร./สทท.
กกร
๒.๒.๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.๒๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ห้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก รวมทั้งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
๒.๒๒.๑.๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกี
ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
และ สทท. พิจารณาในรายละเอียดการพัฒนาถนนวัฒนธรรมไท-ยวนเพื
นธรรมไท
่อการท่องเที่ยวอย่ย่างยั่งยืน โดยให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มจังหวัดและการส่งเสริมด้านการตลาด
๒.๓ เรื่องอื่น ๆ รวม ๖ เรื่อง เสนอโดย สทท./กกร.
๒.๓.๑ การเร่งรัดการวางแผนการบริหารจัดการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต เพื่อเตรียม
รองรับ High Season

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๑๗

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

๒.๓๓.๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกับที่เคยใช้แก้ไขปัญหากรณีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อแก้
อแก้ไขปัญหาแออัดรองรับนักท่องเที่ยว
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตให้ทันกับฤดูกาลท่องเที่ยว
๒.๓๓.๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมประสานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื
เพื่อเร่งรัดการเสนอแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของท่
นวยความสะดวกของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเฉพาะในด้านการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยคํานึงถึงการแก้ไขปัญหา
ด้านผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโดยรอบของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วย
๒.๓.๒ แนวทางการรณรงค์เพื่อดําเนินการด้านการใช้แรงงานเด็
รงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ (ตามรายงาน
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ) ให้กระทรวงการต่างประเทศ
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิ
ระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณา
หาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน โดยใช้กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานที่ดีเพื่อสร้างภาพลั
งภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป
๒.๓.๓ การทบทวนเกณฑ์การรวมธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ กกร.
กกร พิจารณา
การกําหนดแนวทางการหารืรือเพื่อทบทวนเกณฑ์การรวมธุรกิจที่ต้องขออนุญาต ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการพิจารณาให้คํานึงถึงผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในทุกระดับ
ทั้งระบบร่วมกัน
๒.๓.๔ การแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรในประเด็นว่าด้
าด้วยโทษสําหรับกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาหรือหลีกเลี่ยง
ภาษี ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมทั้งการปรับปรุงบทลงโทษทางศุลกากรตามฐานความผิด รวมทั้งเร่งการทบทวน
การปรับลดเงินรางวัลสินบนจากเงินค่าขายของกลางลง โดยคํานึงถึงหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันมิให้เกิด
การเรียกร้องผลประโยชน์นอกระบบ
๒.๓.๕ การขอให้ออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในฝ่าย
ลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นการถาวร เห็นชอบในหลักการและให้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาในรายละเอี
าในรายละเอียดการออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
๒.๓.๖ การเร่งรัดขั้นตอนและกระบวนการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับกระทรวงพลั
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนและกระบวนการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังน้ําของชุมชนด้วย
๒.๔ ข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ย วกับ การเตรีย มพร้อ มด้า นกํา ลัง คนเพื่อ รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดคุณลักษณะของกําลังคนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
ในอนาคต รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการกู้เงินโดยการออกตั
นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผู้ให้กู้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาเงินกู้
จํานวน ๔ สัญญา ได้แก่ TXXI-7 TXXII--7 TXXIII-4 และ TXXVI-1 ได้เห็นชอบให้ชําระหนี้ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
เงินต้นที่จะชําระคืนก่อนครบกําหนด จํานวน ๑๑,๘๙๒,๕๕๑,๐๐๐ เยน และดอกเบี้ย จํานวน ๕๖,๘๑๘
๘๑๘,๐๖๘ เยน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จํานวน ๑๑,๙๔๙,๓๖๙,๐๖๘ เยน หรือเท่ากับ ๓,๕๒๖,๗๓๖,๗๘๖.๗๓ บาท (อัอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อ ๑ เยน เท่ากับ ๐.๒๙๕๑๔ บาท)
โดย กฟภ. ขอให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดหาเงินกู้เพื่อชําระหนี้ดังกล่าว จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
และ กฟภ. จะดําเนินการโอนเงินบาทมาสมทบกับเงินกู้ที่ได้จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินอีก จํานวน ๒๖,,๗๓๖,๗๘๖.๗๓ บาท
๒. กระทรวงการคลังดําเนินการกู้เงินในประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน
สําหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาเงินกู้ จํานวน ๔ สัญญา ดังกล่าว ในวงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๐๐๐ บาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ อายุ ๑๐ ปี มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง [อัตราต่ําสุด
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา เฉลี่ย ๗ วัน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ๔ แห่ง (FDR)
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย]
ประเทศไทย บวกด้วย Spread โดยดอกเบี้ยงวดแรกของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้ในวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ ๓.๖๖๘ ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย
FIDF 1 และ FIDF 3
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial
Financial Institution Development
Fund : FIDF) เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 โดยให้กองทุนฯ
ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสํานักงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรพิจารณาแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนฯ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และภารกิจ ไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๑๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรั
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... (มาตรการปรั
(
บปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ) มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้
สําหรับบุคคลธรรมดา และปรับปรุงหลั
งหลักเกณฑ์และอัตราภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลั
ารคลังทําความตกลงกับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาข้อ ยุติในประเด็นการแยก
การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้สําหรับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลออกจากร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ และหลังจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับไประยะหนึ่ง ควรศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีต่าง ๆ
รวมถึงการปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นหรือลดหย่อนต่าง ๆ ตลอดจนจัดทํามาตรการ
แนวทางในการขยายฐานภาษีให้ผู้มีเงินได้เข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มมากขึ้น ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาการก่อหนี้ให้แก่หน่วยงานที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผัน
โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. รายการที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์จํานวน ๑,๒๓๗ รายการ เป็นเงิน ๓๑,๓๙๒
๓๙๒.๓๕ ล้านบาท ที่กรมบัญชีกลาง
อนุมัติไปแล้วให้ก่อหนี้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ขยายระยะเวลาเป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
๑.๑ รายการที่ประกวดราคาแล้
ระกวดราคาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างทําให้ต้องดําเนินการประกวดราคาใหม่
หรือบางส่วนอยู่ระหว่างขออนุมัติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
(
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธีอื่น
จํานวน ๓๘๕ รายการ จํานวนเงิน ๕,๐๘๕
๐๘๕.๒๙ ล้านบาท
๑.๒ โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วต้องเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนลงนามในสัญญา จํานวน ๒๖๑ รายการ จํานวนเงิน ๔,๖๗๖.๒๕ ล้านบาท
๑.๓ รายการที่อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR (ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง) หรือแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามมติ
งตามม คณะรัฐมนตรี
จํานวน ๓๓ รายการ จํานวนเงิน ๔,๕๓๐
๕๓๐.๒๓ ล้านบาท
๑.๔ รายการที่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่งบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จํานวน ๑๐๗ รายการ จํานวนเงิน ๘๑๐.๓๓ ล้านบาท
๑.๕ รายการที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ต้องรอผลจากผู้มีอํานาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ จํานวน
๑,๒๓๗ รายการ เป็นเงิน ๓๑,๓๙๒.๓๕
๓๕ ล้านบาท ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติไปแล้วให้ก่อหนี้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ขยาย
ระยะเวลาเป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๔๕๑ รายการ จํานวนเงิน ๑๖,๒๙๐.๒๕ ล้านบาท
๒. รายการที่ขอผ่อนผันตามเหลักเกณฑ์รายการที่ดําเนินการเอง (ไม่
ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง)ง ให้ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๖ และรายการที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์
เ ณฑ์รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ยังไม่เริ่มดําเนินการ รายการที่อยู่

๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่จัดสรรต่อไปให้หน่วยงานอื่น/หน่
หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทนกัน และรายการกรณีอื่น ๆ ให้ขยาย
ระยะเวลาถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยกเว้นรายการต่อไปนี้ให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
๒.๑ เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน จํานวน ๑๘,๕๐๖.๐๙
๑๘
ล้านบาท
๒.๒ งบจังหวัด/กลุ
กลุ่มจังหวัด จํานวน ๓,๒๖๓.๘๕ ล้านบาท
๒.๓ โครงการที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณชนในวงกว้างมอบให้สํานักงบประมาณพิจารณาโครงการดังกล่าว
๓. หน่วยงานที่ไม่แจ้งขอผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันการบินพลเรือน การท่องเที
องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๔. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจะไม่มีการพิจารณาผ่อนผันอีก เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผัน
ข้างต้น หากหน่วยงานมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้ดําเนินการขอช่องทางอื่นต่อไป
๕. หน่วยงานต้องดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใน ๑ เดือน หลังจากเวลาที่กําหนดผ่อนผัน
ให้ก่อหนี้ดังกล่าวข้างต้น และเบิกจ่ายให้
ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สําหรับรายการที่ดําเนินการเอง (ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง)
ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ นชอบการเสนอขอเพิ่ม งบประมาณรายจ่ ายประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ของส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จํานวนทั้งสิ้น ๕๖,๖๖๗.๑ ล้านบาท โดยมีรายการผูกพันงบประมาณ ๗ รายการวงเงินรวมทั้งสิ้น
๑,๓๔๓.๑ ล้านบาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐๑.๖ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ
ปีต่อ ๆ ไป จํานวน ๑,๑๔๑.๕ ล้านบาท
๑.๒ ให้สํานักงบประมาณนําเรื่องการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗
เสนอต่
สนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป
๒. การแปรญัตติเพิ่มงบประมาณในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กระทรวงศึกษาธิการขอตกลงในรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณ แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้
โดยให้อยู่ในกรอบวงเงินและระยะเวลาที่สํานักงบประมาณกําหนดไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบลงทุนที่ดําเนินการล่าช้า และขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาจ้างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความก้าวหน้างบลงทุนและปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ดําเนินการล่าช้า ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศศ. ๒๕๕๖ ผลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งต้องขอขยายระยะเวลา

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๒๑

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

การลงนามสัญญา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๒๔ รายการ ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน ๒๒ รายการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ และกรมอนามัย จํานวน ๑ รายการ
๑.๒ สาเหตุของการดําเนินการล่าช้า เนื่องจาก
๑.๒.๑ แบบแปลนก่อ สร้า งของกองแบบแผนเป็น แบบมาตรฐานกลาง บางแบบไม่เ หมาะกับ พื้น ที่
ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบรายการ
๑.๒.๒ ขณะตั้งคําของบประมาณราคากองแบบแผน ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๒.๓ ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง
๑.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงฐานรากและเสาเข็ม ตามผลการทดสอบดิน
๑.๒.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบพัสดุฯ และขั้นตอนการดําเนินงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง การดําเนินงานจึงไม่
งไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ทําให้ต้องแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อขอยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุฯ (กวพ.อ)
๑.๒.๖ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ํากว่าความเป็นจริงจนไม่สามารถนําไปดําเนินการจัดหาได้ ต้องดําเนินการ
หลายครั้ง
๑.๒.๗ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั
งหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา
๑.๒.๘ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการบริหารสัญญา
๑.๓ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
๑.๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุของความล่าช้า
๑.๓.๒ หลังงบประมาณผ่านคณะรัฐมนตรี แจ้งหน่
งหน่วยงานที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าโดยให้ดําเนินไปตามระเบียบพัสดุและจะลงนามสัญญาต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
๑.๓.๓ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุในภูมิภาคเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จัดซื้อ/จัจัดจ้าง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ดําเนินการผิดระเบียบฯ ต้องขอผ่อนผันไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบต่อ กวพ.อ. และการบริหารสัญญา ทุกหน่วยงาน
๑.๓.๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานส่วนภูมิภาคทุกรายการ เพื่อทราบและหา
ทราบ
แนวทางแก้ไขปัญหา
๑.๓.๕ ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. สําหรับการขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๒๔ รายการ นั้น
ให้กระทรวงสาธารณสุ
รวงสาธารณสุขนําเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณารายละเอียดเหตุผลและความจําเป็น
ของการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ตามขั้นตอนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม) แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกํากับนโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการพิจารณาและมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑.๒ เห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผล
การดําเนินงานรั
านรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประชุม กนร.
กนร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
๑.๒.๑ กําหนดกลุ่มรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบ
ประเมินผลฯ เพื่อให้สอดคล้องการดําเนินงานและรูปแบบระบบแรงจูงใจที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภท
๑.๒.๒ กําหนดให้มีแรงจูงใจที
งใจที่เป็นตัวเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะและประสบผลขาดทุน
เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น โดยพิจารณาจากผลการประเมินตามการประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
๑.๒.๓ กําหนดเงื่อนไขในการจัดสรรโบนัสของรั
สของรัฐวิสาหกิจโดยรวบรวมจากมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ๑๘ มติ และปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็น ได้แก่ วิธีการคํานวณกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัสเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนด การจัดสรรโบนัส ของรัฐ วิส าหกิจ จะกระทํา ได้เ มื่อ สํา นัก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว และต้องได้รับการอนุมัติการจัดสรรโบนัสจาก สคร.
สคร รวมทั้งห้ามมิให้
รัฐวิสาหกิจจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับโบนัส ไม่ว่าจะจ่ายจากงบทําการของรัฐวิสาหกิจหรือจากแหล่งเงินอื่นใด และให้รัฐวิสาหกิจ
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่
การจ่ายโบนัสภายในวงเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจําของรัฐวิสาหกิจตามผลการปฏิบัติงาน
ที่อิงจากผลการประเมินประจําปี
๑.๒.๔ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ (เรื
เรื่อง ระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ) เฉพาะในส่วนที่เชื
เชื่อมโยงการกําหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนกับผลการประเมิน โดยให้รัฐวิสาหกิจกําหนดวงเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาถึงสถานภาพขององค์กร และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดวงเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
๑.๓ เห็นชอบเรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประชุม กนร.
กนร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
๑.๓.๑ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ (เรื
เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
ตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๑.๓.๒ ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อัตราค่าตอบแทนและเบี
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุ
ย
กรรมการ/
คณะทํางานอื่น
๑.๓.๓ อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าวเป็นอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณากําหนดและปรับปรุง
ค่าตอบแทนและเบี
และเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุ
ย คณะอนุกรรมการ/คณะทํ
รรมการ
างานอื่น ซึ่งรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้
เงินงบประมาณ ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและภาระของงบประมาณประกอบด้
ความเหมาะสมและภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ขององค์กร
๑.๓.๔ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกํากับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การพัฒนาการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจดียิ่งขึ้น และให้สามารถเทียบได้กับมาตรฐานสากล
๑.๓.๕ ให้มีผลใช้บังคับถัดจากเดือนทีคณะรั
ค่ ณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การคํานวณกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัสสําหรับใช้เป็นฐานในการคํานวณโบนัสให้กับพนักงานนั้น ได้กําหนดไม่ให้นําบางรายการ
มารวมไว้ในการคํานวณ อย่างไรก็
ไรก็ตาม ยังมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายบางรายการที่นํามารวมไว้ในการคํานวณ อาทิ ค่าเสื่อมราคา
โดยรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุนดังกล่าวแต่บันทึกบัญชี
ไว้ในงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการขาดทุ
ลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์
ในการคํานวณกําไรข้างต้นให้มีความชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมต่อรัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๒๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกํากับนโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร
กนร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบภาพรวมผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๕ ข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านการเงินประกอบการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด
องค์การสะพานปลา องค์การตลาด องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๑.๒ เห็นชอบผลการพิจารณาและมติที่ประชุม กนร.
กนร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นฐานะการเงิน
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ
บมจ. ทีโอที) ประจําปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บมจ.
กสท) ประจําปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐
บมจ ทีโอที และ บมจ. กสท ดําเนินการตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์
๑.๒.๑ เห็นชอบในหลักการให้ บมจ.
เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและรองรับนโยบาย Smart Thailand ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
๑.๒.๒ ให้ บมจ.
บมจ ทีโอที และ บมจ. กสท รับความเห็นและข้
ะข้อเสนอแนะของกรรมการและฝ่ายเลขานุการ
กนร. เพื่อใช้ในการประกอบการจัดทํารายละเอียดของแผนงานในแต่ละแนวทางให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
๑.๒.๓ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการกํากับ บมจ.
บมจ ทีโอที และ บมจ. กสท
ให้มีการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
การ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งสองให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และพิจารณาการแก้ไขปัญหาทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด โดยให้
บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท รายงานความคืบหน้าของการดําเนินการต่าง ๆ และผลประกอบการในแต่
และผลประกอบการในแต่ละเดือนให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา และนําเสนอ กนร.
กนร เพื่อทราบ ทั้งนี้ หาก บมจ. ทีโอที และ บมจ.
บมจ กสท ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามกรอบแนวทางและเป้าหมายที่กําหนดไว้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจนําเสนอ กนร.
กนร
พิจารณาแนวทางดําเนินการใหม่ต่อไป
๒. ให้ กนร. รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เห็นควรแก้ไขมติที่ประชุม กนร.
กนร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา แผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นฐานะการเงินของ บมจ.
บมจ ทีโอที ประจําปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และ
บมจ. กสท ประจําปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ในหน้า ๕๔ โดยเพิ่มเติมข้อความ “๔. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณาและนําเรื่อง
การแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ เสนอต่อที่ประชุม กนร. ต่อไป”
ไป ไปพิจารณาด้วย
๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย บมจ.
บมจ ทีโอที และ บมจ.. กสท รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๒ แห่ง ควรพิจารณา
ในประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการขอใช้คลื่นความถี่จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่
ทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๓ นอกจากนี้ ควรพิจารณาจัดเตรียมแนวทาง
บริหารความเสี่ยงทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย และด้านการเงิ
นการเงิน เพื่อให้สามารถพลิกฟื้นฐานะการเงิน รวมทั้ง
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๒๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่
าร ง
มวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก
ขสมก.) ซึ่งมีประมาณการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ จํานวน ๑,๘๗๕.๗๒ ล้านบาท และ
จํานวน ๓๕๖.๖๓๗ ล้านบาท ตามลํ
ามลําดับ ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ ร.ฟ.ท. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ งวดที่ ๒ จํานวน
๑๘๖.๑๕ ล้านบาท เพือให้
อ่ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๑.๒ ให้ ขสมก. ส่งคืนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้กระทรวงการคลัง จํานวน
๑๒๘.๒๕๐ ล้านบาท ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
ข้อ ๑๕ ที่กําหนดให้รัฐวิสากิจนําเงินอุดหนุนบริการสาธารณะส่วนเกินส่งคืนคลัง หากผลประกอบการจากการให้บริการสาธารณะ
เมื่อสิ้นปีบัญชีต่ํากว่าวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะที่กําหนดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
๑.๓ ให้ ร.ฟ.ท. และ ขสมก.
ขสมก รับข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่งทางบก ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะทราบ ดังนี้
๑.๓.๑ ปรับปรุงระบบการปั
ระบบการปันส่วนต้นทุนให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการตรวจสอบตัว๋
ให้สอดคล้องกับจํานวนและระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทางจริง เพื่อให้การประเมินผลการดําเนินงานมีความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
๑.๓.๒ เร่งรัดการดําเนินงานก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพื้นฐานตามมติ
นฐานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๓ (เรื
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและความสะอาดของการให้บริการภายในตัวรถโดยสารให้ได้มาตรฐาน
๑.๓.๓ จัดทําแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานการให้บริการสาธารณะสําหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้การกํากับ
ดูแลการดําเนินงานให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๑.๓.๔ พิจารณาปรับโครงสร้
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ ภายในกรอบระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้ใช้บริการทุกระดับ
และภาระการอุดหนุนโดยรวมของรัฐบาลในระยะยาว
๑.๓.๕ ดําเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณากําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานรองรับเพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในปีต่อไป
๑.๓.๖ เร่งรัดการปิดบัญชีเพื่อส่งให้สํานักงานการตรวจเงิ
งานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองความถูกต้องโดยเร็ว
๒. กรณีการให้ ขสมก.
ขสมก ส่งคืนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้กระทรวงการคลัง
จํานวน ๑๒๘.๒๕๐ ล้านบาท นั้น เห็นชอบให้ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่ให้ ขสมก.
ขสมก ชะลอการส่งเงินคืนคลัง
ออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบัน ขสมก.. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินเพราะไม่ได้รับเงินชดเชยจากมาตรการรถเมล์ฟรี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน และเมื่อ ขสมก.
ขสมก ได้รับเงินชดเชยจากมาตรการดังกล่าวและมีสภาพคล่องทางการเงิน
จะดําเนินการทยอยส่งเงินคืนคลังต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๒๕

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

๓.๒ นโยบายสร้
สร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการยุบเลิกบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด (ครั้งที่ ๗)
๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความคืบหน้าในการยุบเลิกบริษัท ส่งเสริมธุรกิจ
เกษตรกรไทย จํากัด (สธท.) (ครั้งที่ ๗)
๗ โดยคณะกรรมการผู้ชําระบัญชีและจําหน่ายกิจการ สธท.
สธท ได้มีการประชุมระหว่างวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๕ ครั้ง มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๑. การกําหนดแผนการดําเนินงานในการชําระบัญชี
ญชี โดยกําหนดชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ซึ่งต่อมาคณะกรรมการผู้ชําระบัญชีและจําหน่ายกิจการ สธท.
สธท เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาชําระบัญชีจากเดิมเป็นเสร็จสิ้นภายใน
ธันวาคม ๒๕๕๖
๒. การอนุมัติหลักเกณฑ์ในการชําระหนี้คืนของเกษตรกรผู้ลักลอบขายโค โดยคํานึงถึงความเป็
คว นธรรมกับเกษตรกร
ที่มีการชําระหนี้ไปแล้วและอยู่ระหว่างการชําระหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินคดีต่อเกษตรกรซึ่งจะมีผ ลกระทบทางจิต วิท ยา
ต่อการดําเนินงานของรัฐบาลในโอกาสต่อไป โดยมีแนวทางการดําเนินการใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ การอนุมัติให้เกษตรกรชําระหนี้ค่าโค
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าโค ทั้งนี้เป็นกรณีทั่วไป การอนุมัติให้เกษตรกรชําระหนี้ค่าโคได้เป็นกรณีพิเศษในอัตราร้อยละ ๒๐
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าโค โดยมีเงื่อนไขว่า เกษตรกรต้องชําระหนี้ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดให้แล้วแต่กรณี
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติในหลักการในการดําเนินการมาตรการจู
การมาตรการจูงใจให้เกษตรกรที่ลักลอบขายโคชําระคืนค่าโคในอัตราร้อยละ ๓๐
และการอนุมัติตัดจําหน่ายหนี้สูญแก่เกษตรกรที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้เพราะมีเหตุสุดวิสัยจําเป็น
๓. การเห็นชอบในหลักการให้ สธท.
สธท ดําเนินคดีกับเกษตรกรผู้ลักลอบขายโคและมีเจตนาบิดพลิ้วไม่ชําระหนี้ ทั้งนี้
โดยให้พิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบและความคุ้มค่าในการดําเนินการ เช่น มูลค่าหนี้ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการฟ้องร้อง
๔. ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับโคในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
จากจํานวนโคทั้งหมดในโครงการฯ ๒๑,๖๘๔
๒๑
ตัว จําแนกเป็
กเป็น โคปกติซึ่งจําหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๙,๕๓๕ ตัว โคเหตุผิดปกติ
อาทิ โคตาย โคสูญหาย โคนําไปแลกเปลี่ยน ฯลฯ จํานวน ๔๓๙ ตัว ซึ่งได้ดําเนินการตัดจําหน่ายจากบัญชีไปแล้วทั้งหมด และโคที่เกษตรกร
ลักลอบขาย จํานวน ๑๑,๗๑๐ ตัว เกษตรกรได้มาชําระหนี้คืนตามหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการอนุ
และคณะกรรมการอนุมัติตัดจําหน่ายหนี้ไปแล้ว
ทั้งสิ้น จํานวน ๑๑,๑๗๙ ตัว ยังคงเหลือโคที่ยังค้างชําระอยู่ จํานวน ๕๓๑ ตัว (เกษตรกร จํานวน ๒๗๑ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔
ของจํานวนโคที่เกษตรกรลักลอบขาย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕ ของจํานวนโคทั้งหมดในโครงการฯ ในจํานวนนี้เป็นเกษตรกร
ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการจําหน่ายหนี้สูญ จํานวนโค ๓๒๘ ตัว (เกษตรกร จํานวน ๑๖๗ ราย)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนั
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อ วัน ที่ ๑๔ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ ตามที่รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวงเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการรับทราบผลการดําเนินงานของโครงการหลวงและหน่
งานของโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
ซึ่งผลการดําเนินงานของโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผลงานที่ดีมาก แต่ยังต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้าง
๒๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

พื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อทําให้ระบบโลจิสติกส์สําหรับขนส่งผลผลิตสู่ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี
ขณ ้รัฐบาลมีแผนในการลงทุน
ด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรประสานงานขอความร่วมมือจากโครงการหลวงในการจัดทํา
การแบ่งเขต (zoning) การส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินและน้ําต่อไป จึงมีมติมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ประสานงานกั
ะสานงานกับโครงการหลวงเพื่อขอความร่วมมือในการจัดทํา zoning การส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน
และน้ํา และประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจรต่อไป
๑.๒ คณะกรรมการได้พิจารณายุทธศาสตร์ แผนงาน และคําของบประมาณของหน่
ของบประมาณของห วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุน
โครงการหลวง ประจําปีงบประมาณ พ..ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์ แผนงาน และคําของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่สนับสนุนโครงการหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ที่สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จํานวน ๓๘ แห่ง และโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง จํานวน ๒๙ แห่ง โดยงบประมาณด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม
และงบประมาณด้านการปลูกป่าให้บูรณาการงานร่วมกับโครงการประชาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี และงบประมาณ
ในส่วนอื่นมอบให้สํานักงบประมาณรับไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่
ตามคว
อไป
๒. สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนโครงการหลวงให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณที่สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป็นเงิน ๓๒๘,๓๐๐,๓๐๐
๓๐๐ บาท งบประมาณที่สนับสนุน
โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๙,๗๐๐ บาท และงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่บูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบทได้เสนอตั้งงบประมาณ จํานวน ๕ สายทาง ระยะทางรวม ๔๘.๐๑๗ กิโลเมตร
วงเงิ นงบประมาณทั้งสิ้ น ๒๘๙,๖๓๐
๖๓๐,๐๐๐ บาท ในส่ว นของโครงการประชาปลูก ป่า ๘๐๐ ล้า นกล้า ๘๐ พรรษามหาราชิ นี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ อนุมัติแผนปฏิบัติโครงการฯ และวงเงินสําหรับการดําเนินโครงการฯ จํานวน
๒,๐๘๕,๓๓๖,๑๐๐ บาท ตามแผนการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
๕๕๕
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรพิ
นควรพิจารณาส่งเสริมการทําตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์
จากโครงการหลวงสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น และการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวของโครงการหลวง รวมทั้งการกําหนดแผนงาน/
หนดแผนงาน
โครงการ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมการเสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตสํานึกด้านความมั่นคง โดยสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นอกจากนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดเพื่อบูรณาการ
งานกับงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ผลักดันไว้แล้ว เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน
และการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานโครงการให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการผลิต
การตลาด และการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไหม้และแห้งติดคากิ่งยอด ปี ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไม้ไหม้และแห้งติดคากิ่งยอด
ปี ๒๕๕๔ ครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี
เกษตรกรจํานวน ๙,๑๑๗ ราย วงเงินช่วยเหลือเป็นเงิน ๗๕,๖๖๔,๐๔๑ บาท โดยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่มปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม เกษตรกรจํานวน ๓,๙๐๘
๙๐๘ ราย เป็นเงิน ๔๔,๑๙๙,๕๖๑ บาท
และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ประสบภัยจากใบไหม้และแห้งติดคากิ่งยอด ปี ๒๕๕๔ เกษตรกรจํานวน ๕,๒๐๙ ราย
เป็นเงิน ๓๑,๔๖๔,๔๘๐ บาท ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๒๗

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

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ทั้งนี้ การดําเนินการขอรับความช่วยเหลือระยะต่อไป ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการสํารวจความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ในส่วนของการดําเนินการสอบสวนทางวินัยข้าราชการผู้รับผิดชอบเรื่องการสํารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ก่อนเกิดภัยของเกษตรกรผู้ประสบภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่
วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑.๑ การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่
ยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช ระหว่าง
สํานักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (Animal
Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ราชอาณาจักรไทย โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเป็นความร่วมมือ
ทางวิชาการในด้านสุขภาพพืช อารักขาพืช และกักกันพืช การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอารักขาพืชและกักกันพืชในแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะการรายงานเกี่ยวกับการตรวจพบการระบาดการจ้างให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชที่ประกาศใหม่
และการให้
ะการให้ข้อมูลมาตรการสุขอนามัยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน การจัดประชุมทวิภาคีทางวิชาการเพื่อปรึกษาหารือความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับพืช อารักขาพืช กักกันพืช และสุขอนามัยพืช
๑.๒ ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอารักขาพืชและ
กักกันพืช ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ที่มิใช่สาระสําคัญ ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ใช้
ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระทรวงเกษตรแ ละสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่ างประเทศและสํานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสําคัญต่อการจัดสรรเงินทุน ทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่ การดําเนินการ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริ
เสริมการบูรณาการและการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ในการดําเนินการต่าง ๆ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมทั้งด้านการผลิตและการค้า เช่น มาตรการสุขอนามัยพืชที่อาจเป็นเครื่องมือกีดกัน
ทางการค้
รค้า ระดับความเสี่ยงด้านศัตรูพืช และการอนุญาตนําเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร
ทดแทนภายในประเทศ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที
วโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสําหรับปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขยายระยะเวลาการนํ
ขยายระยะเวลาการนําข้าวโพด
ที่ใช้เป็
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ปี ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขความใน (๒)

๒๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ของข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์
ชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสําหรับปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดให้ผู้นําเข้าทั่วไป ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ และต้องปฏิบัติตามข้อกํ
อกําหนดมาตรฐานควบคุมการนําเข้าตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้ก ระทรวงพาณิช ย์รับ ข้อ สัง เกตของสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
และคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เห็นควรเร่
นควรเร่งประชาสัมพันธ์การขยายกรอบระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าวให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนควรบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นําเข้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยอาหารของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในประเทศ รวมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพิจารณาให้มีการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศโดยการจัดทําโซนนิ่งสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี
น
้
ต้องดูแลคุ้มครองเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรมและสามารถเกื้อกูลกันอย่างเหมาะสม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที
กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์
ระดับที่ ๑ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์
สาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็
นาด ก
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย :
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ ....
และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์
างการแ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ ....
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุ
บปรุงการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎี
งพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ
าตรว จารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๒๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การผลิตและการจําหน่ายในประเทศจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน
อย่า งไรก็ต าม การลงทุน ในโครงการสาธารณูป โภคพื้น ฐานของภาครัฐ และการขยายธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์อ ย่า งต่อ เนื่อ ง
ของภาคเอกชนยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
เมนต์ขยายตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ สําหรับแนวโน้มการส่งออก คาดว่า
จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามปริมาณการผลิตที่จะลดลง ประกอบกับความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทําให้บริษัทผู้ผลิตยังคงสํารองปูนซีเมนต์ไว้ใช้ในประเทศมากขึ้น
๒. อุตสาหกรรมเครื
ตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ ๕
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะปรับลดลงร้อยละ ๔.๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลงร้อยละ
ละ ๖.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกหลักยังไม่ฟื้นตัว และมีสัญญาณ
การชะลอตัวของการนําเข้าส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงว่าการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคตจะยังไม่เพิ่มขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกํา หนดค่า ธรรมเนีย ม หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารชํา ระค่า ธรรมเนีย มสํา หรับ
การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และ
วิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
พ ๒๕๕๑ โดยลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ตามข้อ ๑ (๗)
ของกฎกระทรวงฯ ลงร้อยละ ๕๐ จากค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ ๘๐ บาทต่อห้องพัก เหลือปีละ ๔๐ บาทต่อห้องพัก
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม
ควรคํานึงถึงความคุ้มค่าของการบริหารจัดการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย และเมื่อครบระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียม
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กําหนดในร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว ควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมประกอบธุ
มประกอบธุรกิจโรงแรมเสียใหม่ เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและคุ้มค่าต่อการบริหารจัดการการจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสนับสนุนให้สถานประกอบการโรงแรมมีการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการเข้มงวด
กวดขันผู้ประกอบการด้าน Service Apartment ที่ดําเนินการไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.
พ ๒๕๔๗ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง และให้กระทรวงการคลังจัดทําการปรับปรุงค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และเป็นธรรม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจ อุต สาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์เ ศรษฐกิจ อุต สาหกรรม
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีม ติรับ ทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุต สาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๖ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖)
และรายงานสถานการณ์
รณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๖ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖)
๓๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑.๑ การส่งออกมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๕ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาท
ที่มีแนวโน้น้มแข็งค่าขึ้น โดยในไตรมาสที่ ๑ การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น ๑๒๑,๘๔๔.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมูลค่า
การส่งออกเท่ากับ ๕๖,๙๖๖.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ ๖๔,๘๗๗.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๕๕ มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ ๐.๓๘ และมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒๒ ส่งผลให้ไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๖
ดุลการค้าขาดดุล ๗,๙๑๑.๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒๖
ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ชะลอลง ส่วนมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๔๔
๑.๒ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิในช่วงไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ การลงทุนสุทธิในเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมูลค่ารวม ๒๐,๖๖๘
๖๖๘.๒๒ ล้านบาท ซึ่งการลงทุนโดยตรงสุทธิในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีมูลค่า -๑,๖๘๒.๕๗ ล้านบาท
สําหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมูลค่าเงิเ นลงทุนสุทธิ ๒๒,๓๕๐.๗๙ ล้านบาท เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้ง
๒ เดือนแรกในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๖ พบว่ามูลค่าการลงทุนในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ ๕,๐๗๔.๖๘ ล้านบาท
และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ ๒๐,๐๖๕.๗๕ ล้านบาท โดยการลงทุ
รลงทุนรวมในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ของสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าการลงทุนลดลงร้อยละ ๑๒.๔๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
๑.๓ การลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่า
ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ การลงทุทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๘๐ โครงการ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจํานวนโครงการ ๕๑๔ โครงการ โดยการลงทุนในกิจการต่าง ๆ มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น ๒๗๑,๓๐๐ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โครงการลงทุนในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โครงการที่ลงทุนจาก
ต่างประเทศ ๑๐๐% จํานวน ๒๔๒ โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน ๘๖,๓๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและต่างประเทศ
๑๓๙ โครงการ เป็นเงินลงทุน ๑๑๘,๖๐๐
๖๐๐ ล้านบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย ๑๐๐% จํานวน ๑๙๙ โครงการ เป็นเงินลงทุน
๖๖,๓๐๐ ล้านบาท
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
๒.๑ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตและจํา หน่า ยกลุ่ม สิ่ง ทอ คาดว่า จะมีแ นวโน้ม ขยายตัว
จากคําสั่งซื้อทั้งจากตลาดเอเชียและอาเซียนที่ขยายตัวเพื่อนําเข้าไปผลิตและส่งออกไปตลาดอื
ออกไปตลาดอื่น ๆ ส่วนการผลิตและจําหน่าย
กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะมีโอกาสดีขึ้น เนื่องจากถึงฤดูกาลเปิดภาคเรียนใหม่ ผู้ปกครองจําเป็นต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น
ความต้องการภายในเพิ่มขึ้น สําหรับการส่งออก คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากคําสั่งซื้อที่มีแนวโน้
น มดีขึ้น ภายหลังค่าเงินบาท
ได้เริ่มอ่อนค่าลง
๒.๒ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถานการณ์การผลิต คาดว่าการผลิตทั้งเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว
จะขยายตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาเหล็กมีแนวโน้มลดลง ทําให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการใช้เท่านั้น
๒.๓ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ แนวโน้มการส่งออก คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามปริมาณการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น
ขณะนี้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทําให้บริษัทผู้ผลิตยังคงสํารองปูนซีเมนต์
ไว้ใช้ในประเทศมากขึ้นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ตามที่คณะรัฐมนตรี
ฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรืเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ที่เห็นชอบให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุในการให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๓๑

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

ออกไปอีก ๒ ปี จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยให้ส่วนราชการที่จะทําการจัดซื้อในวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือจัดจ้างในวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สามารถจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
หรือส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้า
ส่วนราชการนั้นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ ต่อมาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๒) ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจออกไปอีก ๒ ปี ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ
ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. คณะกรรมการว่าด้วยการพั
วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา
และสงขล (อํอําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
ย
ยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ได้อาศัย
อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
พ ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๒) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
ดําเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าวออกไปอีก ๒ ปี จนถึง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้มีมหี นังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจั
กาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.
พ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่เห็นควรให้นํา
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.
พ .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การดําเนินการถือหุ้น หรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วน ร่วมลงทุน หรือเข้าร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่น ตามร่างมาตรา ๓๐ (๕) นั้น
องค์ค์การคลังสินค้าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการทุกครั้ง ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ และให้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอี
ณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้แก้ไขร่างมาตรา ๓๐ (๕) ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) แล้วดําเนินการต่อไปได้

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้

๓๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑. รับทราบแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ โดยแผนแม่บทฯ จัดทําขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และเพื่อให้การเดินทางระหว่างพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยามีความสะดวก
มากขึ้น โดยเป็นแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุ
าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วง
ระยะเวลา ๒๐ ปี จาก พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.
พ ๒๕๗๔ ประกอบด้วย แผนดําเนินงานระยะ ๑๐ ปีแรก (ปัจจุบัน-พ.ศ. ๒๕๖๔) จํานวน
๙ โครงการ งบประมาณดําเนินงาน ๔๘,๙๕๐
๔๘
ล้านบาท ได้แก่ โครงการสะพานเกียกกาย โครงการสะพานพระราม ๒ โครงการ
สะพานสมุทรปราการ
ทรปราการ โครงการสะพานปทุมธานี ๓ โครงการสะพานลาดหญ้า-มหาพฤฒาราม
มหาพฤฒาราม โครงการสะพานสามโคก โครงการ
สะพานท่าน้ํานนท์ โครงการสะพานถนนจันทน์-เจริญนคร และโครงการสะพานราชวงศ์-ดินแดง
นแดง และแผนดําเนินงานระยะ ๑๐ ปีหลัง
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) ได้แก่ โครงการสะพานสนามบินน้ํา งบประมาณดําเนินงาน ๑,๕๘๐ ล้านบาท
๒. ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผลกระทบด้านสิงแวดล้
ง่ แวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการด้วย สําหรับประเด็นความเห็นประกอบด้วยเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ
กับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื
หนดประเภทและขนาดของโค
อกิจการซึ่งต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ว่าเข้าข่ายจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ ๒๐
ทางหลวงหรื
งหรือถนน ซึ่งหมายความว่าด้วยทางหลวงหรือไม่ โดยเฉพาะลําดับที่ ๒๐.๗ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร และอาจต้องมีมีการรับฟังความเห็นจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ และควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทฯ พร้อมทั้งมีการศึกษาติดตาม
ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดทําแผนให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อปรับแผนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้อ งและ
ทัน ต่อสถานการณ์ด้านการคมนาคมและการขนส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและ
การจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ความสําคัญกับการบูรณาการแผนงาน/
ณาการแผนงาน/โครงการในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อลด
ผลกระทบต่อประชาชนตามแนวสายทาง และเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมของสะพานควรพิจารณาให้
ณาให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และมีเอกลักษณ์ เพื่อให้สามารถพัฒนาโดยรอบโครงการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่สันทนาการของประชาชนแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการกําหนดรูปแบบทางวิศวกรรม
ของสะพานที่จะช่วยลดการกีดขวางลําน้ําเพื่อสนับสนุนการขนส่งทางน้ําภายในประเทศ
ภายในประเท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเบิ ก จ่า ยค่ าชดเชยผลอาสิน และสิ่ ง ปลู ก สร้า ง เยี ย วยาชาวบ้า นผู้ ครอบครองที่ ส าธารณประโยชน์ ซึ่ งได้ รั บ
ผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้างศูนย์ระบบโลจิสติกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการการเบิกจ่ายเงิ
ายเงินงบประมาณ เพื่อเยียวยาชาวบ้านผู้ครอบครองที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ระบบโลจิสติกส์ เป็นเงินจํานวน ๖,๑๑๕,๐๓๓ บาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยผลอาสิน
(ต้นไม้/ไม้ผล/พืชล้มลุก) จ่ายให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ จํานวน ๒๒ ราย ๒๓ แปลง รวมเป็นเงิน ๑,๕๙๘,๓๑๖ บาท และ
ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างจ่ายให้กับชาวบ้าน จํานวน ๙ ราย รวมเป็นเงิน ๔,๕๑๖,๗๑๗ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๓๓

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

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
ที่เห็นควรพิจารณาในรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและตรวจสอบสิทธิของประชาชน รวมทั้งระยะเวลา
ที่ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์
ระโย ในที่ดินของรัฐ
รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกันพิจารณากําหนดมาตรการและแนวทาง
ในการป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.๕ นโยบายพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิก
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter
Inter-Governmental
Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment
of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental
Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment
of the Regional
ional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM) และให้เสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้
ความ าใจฯ
และให้กระทรวงพลังงานดําเนินการต่อไปได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้
ความเข้าใจฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการต่อไปได้
เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจฯ
๔. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรั
คสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
พ ๒๕๕๐
หลังจากที่ได้เจรจาเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนราชการเจ้าของเรื่องควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ
และเสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบในการลงนามและให้สัตยาบันร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในคราวเดียวกัน และก่อนที่จะแสดงเจตนา
ให้มีผลผูกพัน ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของบันทึกความเข้าใจฯ และในกรณีที่การปฏิบัติ
ตามบันทึกความเข้าใจฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรี
จะต้องดําเนินการแก้
นการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม นอกจากนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ
มีข้อบทกําหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันให้แก่ศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Regional
Power Coordination Center: RPCC) ผูอ้ ํานวยการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งหาก RPCC ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย จะทําให้ประเทศไทย
มีความผูกพันที่ต้องมีกฎหมายรับรองให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ RPCC และบุคลากรดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่จะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และเข้าลักษณะเป็นหนังสื
งสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๓๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๗ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซี
มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๗ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซี
มไทย
ย ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายเงินและแผนงาน ดังนี้
๑. งบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ จํานวน ๔,๑๖๕,๙๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
งา
(Operation Expenditure) จํานวน ๔,๑๔๗,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายที่เป็นทุน (Capital
Capital Expenditure) จํานวน
๑๘,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๓.๔๓ หรือ ๑๔๘,๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๖
๒. ที่มาของเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ ได้เสนอขอใช้เงิ
เงินจากปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรในไตรมาสสุดท้าย
ของปี ๒๕๕๖ จํานวน ๓,๕๑๙,๘๐๖.๒๖
๒๖ ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณเหลือจ่ายของปี ๒๕๕๕ จํานวน ๖๔๖,๐๙๓.๗๔ ดอลลาร์สหรัฐ
๓. ในปี ๒๕๕๗ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซี
มไทย
ยจะมีรายได้จากค่าภาคหลวง จํานวน ๓๒๘.๑๓
๓๒๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไร จํานวน ๗๑๓.๖๙
๗๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม ๑.๐๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามทีก่ ระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด ๕ เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในการนําพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า
ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลั
ทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ ๒๕ ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔
๒๕๖๔) ของประเทศ โดยเป็นหนึ่ง
ในโครงการของ กฟผ. ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ วงเงินลงทุนรวม ๖๓๑.๔๘
๖๓๑ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอุอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศ จํานวน ๓๘๖.๔๐ ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในประเทศและการก่อสร้าง จํานวน ๒๔๕.๐๘ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี ๒๕๕๖ สําหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๑.๔๘ ล้านบาท
๒. ให้ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการฯ ควรคํานึงถึงผลกระทบสิงแวดล้
ง่ แวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนอย่างเหมาะสม รอบคอบ
และมีประสิทธิภาพสอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนโดยอาจพิจารณากําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่ผลการดําเนินงาน
ทางด้ด้านการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ การให้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินขององค์กรในระยะยาวเพื่อตอบสนอง
การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือทางการเงินสําหรับการระดมทุนเพื่อให้มีต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสม การจัดทําประมวลหลั
ระมวลหลักการ (Code of practice) ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment : EIA) สําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Power Plant) เพื่อใช้ในการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย์รวมทั้งเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ระบบสายส่งอัจฉริยะ (Smart
Smart Grid) มิเตอร์ไฟอัจฉริยะ (Smart Meter) แบตเตอรี่ เป็นต้น ให้ได้จนถึงระดับการผลิต
เพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๓๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ทรั พ ยากรธรณี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ โมซั ม บิ ก ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นน้ํ า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ แ ละการพั ฒ นา
(Memorandum
Memorandum of Understanding Between the Ministry of Energy
nergy the Kingdom of Thailand and
the Ministry of Mineral Resources of the Republic of Mozambique on Cooperation in field of
Oil and Gas and Development)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงทรัพยากรธรณีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยความร่
ยความร่วมมือด้านน้ํามันและก๊าซธรรมชาติและการพัฒนา (Memorandum
of Understanding Between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Mineral Resources
of the Republic of Mozambique on Cooperation in field of Oil and Gas and Development)
Development โดยสาระสําคัญของร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ระบุสาขาความร่วมมือด้านพลังงาน ได้แก่ ด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
การให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อผลแห่งการพัฒนา รวมทั้งรูปแบบความร่วมมือกําหนดให้ทั้งสองฝ่ายดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน
ง
ร่วมกัน (Joint
Joint Working Group : JWG) เพื่อดําเนินงานร่วมกันในการสนับสนุนสาขาความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจฯ โดยจะมี
การประชุมทุก ๒ ปี ผลัดกันระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐโมซัมบิก
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรี
ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
งาน
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่
กระท
างประเทศ
เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
ฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบในการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นค่าใช้จ่ายสมทบเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแรงงาน
นอกระบบที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในวงเงินไม่เกิน ๑๖๙,๙๔๙,๕๐๐ บาท
ประกอบด้
บด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายสําหรับช่วงเดือนพฤษภาคมนพฤษภาคม
กันยายน ๒๕๕๖ (ระยะเวลา ๕ เดือน)
น ในวงเงิน ๑๕๑,๙๔๙,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ หากงบประมาณที่จัดสรรไว้มีไม่เพียงพอ ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณให้สํานักงานประกันสังคมไว้รองรับค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ไว้แล้ว ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ภา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม “งดดื
งดดื่มสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง”
วายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
เทพกาญจนา ประธานกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกําหนดคําขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในทุก ๆ ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจาก ปี ๒๕๕๖
เป็นต้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดคําขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจําปี และเสนอผ่านสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ จัดให้มี
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และกิจกรรมอื่น
ตามที่เห็นสมควร
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการประสานผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุ
และเอกชนทุกแห่ง จัดให้มีกิจกรรมวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ เป็นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสําคัญ
ของวันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมถึงโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมอื่น
ตามที่เห็นสมควร

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๓๗

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

๔. ให้กระทรวงแรงงานประสานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ จัดให้มี
การลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ให้กับลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่
๕. ให้กระทรวงวัฒนธรรมประสานกรมการศาสนาในการขอความร่วมมือผู้นํนําศาสนาต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าร่วม
ปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ทําความดีถวายในหลวง
๖. ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานขอความร่วมมือสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกําหนดแนวทาง
ให้พระสงฆ์ถือปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประสานสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความร่วมมือให้วัดเป็นศูนย์กลางการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา
๗. ให้ก ระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ป ระสานสํา นัก งานพัฒ นาสัง คมและความมั่น คง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ขอความร่วมมืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั
คมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา
๘. ให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตนเอง

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชี
คงขอ วิตและสังคม

๓๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง น้ํามันรั่วไหลจากท่อส่งน้ํามันดิบลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากเหตุการณ์ท่อส่งน้ํามันดิบโอมาน (OMAN)
ขนาด ๑๖ นิ้ว รั่วขณะขนถ่ายน้ํามันจากเรือขนส่งน้ํามันไปยังโรงกลั่นน้ํามันบริเวณทุ่นรับน้ํามันดิบของโรงกลั่นน้ํามัน บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นเหตุให้มีน้ํามันดิบโอมานรั่วไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่เกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง ประมาณ ๕๐ ตัน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาทางป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งบริษัท พีทีที โกลบอล
โก
เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรั
สาธารณรัฐสิงคโปร์มาให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันวางแผนการดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน
ดังกล่าว ซึ่งต่อมากรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน
มหาชน) ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์
ได้แล้ว และไม่
ละไม่พบคราบน้ํามันบนผิวน้ํา ซึ่งจากการดําเนินงานเป็นเวลา ๒ วัน ได้ใช้สารเคมีขจัดคราบน้ํามัน จํานวนทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ ลิตร
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยันว่า
ไม่พบคราบน้ํามันแล้
นแล้ว และให้ดําเนินการวางทุ่น ๒ ชั้น ตลอดแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเสม็ดเพื่อป้องกันคราบน้าํ มัน
ที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่เข้าสู่ชายฝั่ง
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุม
มลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั
และชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้ออกสํารวจสภาพพื้นที่ปัญหาคราบน้ํามันเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
พบว่า บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด มีการปนเปื้อนของน้
นของน้ํามันบริเวณหาดและหินตลอดแนวชายหาด ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจังหวัดระยอง รวมทั้งกองทัพเรือได้สนับสนุนกําลังคนประมาณ ๓๕๐ คน
เพื่อร่วมดําเนินการทําความสะอาดชายฝั่งและตักทรายที่ปนเปื้อนน้ํามันบรรจุลงถุง และติดตั้งเครื
งเครื่องสูบน้ํามันเพื่อนําไปกําจัด
คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสองสัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จ สําหรับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จะนําน้ํามัน
และทรายปนเปื้อนน้ํามันไปกําจัดโดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกรมควบคุมมลพิษจะดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบการดํ
ดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มีข้อสั่งการให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพิ่มความระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
และจัดทํามาตรการในการแก้
การในการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบมากขึ้น และหากพบว่ามีสัตว์น้ําตาย ขอให้ดําเนินการจัดส่งให้กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งนําไปตรวจพิสูจน์ว่าสาเหตุการตายของสัตว์น้ํามาจากเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลในครั้งนี้หรือไม่ รวมทั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองได้ประกาศให้บริเวณอ่าวพร้าวเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําบริเวณดังกล่าวแล้ว
๒. ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปจัดทํา
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๓๙

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

แผนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลที่จังหวัดระยอง และระยะเวลาในการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และให้มีการ
เตรียมแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล แผนการเยียวยาและชดเชยความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้กับประชาชน นักท่องเที
องเที่ยว ชาวประมง และผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด รวมทั้งให้จัดทําแผนการควบคุมและป้องกันปัญหาน้ํามันรั่วไหล
จากการขนส่งน้ํามันในระยะยาว เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนดังกล่าวให้กระทรวงพลังงาน
ประสานการดําเนินงานร่วมกับคณะกรรมการป้
คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานกรรมการ และให้กระทรวงพลังงานกํากับดูแลให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ดําเนินการแก้ไขปัญหา
และรับผิ ดชอบความเสียหายที่ เกิด ขึ้นทั้ งหมดให้ เป็น ไปตามแผนดั งกล่ าวเพื
วเ พื่อให้สอดคล้ องกั บหลั กการผู้ก่ อมลพิษเป็นผู้ จ่า ย
(Polluter Pays Principle) อย่างเคร่งครัดด้วย

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนั
งความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริ
นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๔๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม
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(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๔๑

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

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

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติแ ผนและงบประมาณในการให้ค วามช่ว ยเหลือ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมียนมาร์ในการเป็น เจ้า ภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านบุคลากรกีฬา การสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ไอที และการสนับสนุน
ด้านบุคลากรช่วยจัดการแข่งขันและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น วงเงิน ๖๐,๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยใช้ดําเนินการตามแผนการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ภายใต้กรอบแนวทางในการดําเนินการให้ความช่
วามช่วยเหลือและร่วมมือ เพื่อการเสริมสร้างความไว้วางใจและสนับสนุนความร่วมมือ
ไทย-เมียนมาร์ ในกรอบทวิภาคี และ/หรื
หรือพหุภาคีของไทยต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี
หภาพเมียนมาร์ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรจัดทําแผนระยะยาวในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬากับเมียนมาร์ที่ครอบคลุมหลากหลายกิจกรรม อาทิ การแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างกัน และการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านการกีฬา เพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน การติดตามประเมินผล
แผนการช่
ารช่วยเหลือ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ไอที เพื่อเป็นการขยายโอกาส
ให้ภาคเอกชนในการลงทุนด้านกีฬาในตลาดต่างประเทศและลดภาระงบประมาณของภาครัฐ สําหรับงบประมาณด้านบุคลากร
ช่วยจัดการแข่งขันและงบดําเนินการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยขอเพิ่มเติม นั้น เห็นควรให้ทบทวนตามความจําเป็นและหารือ
สํานักงบประมาณในความเป็นไปได้จากแหล่งเงินอื่น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุ มคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่ างไทย-เมี
งไทย เมี ยนมาร์ เพื่อการพั ฒนาเขตเศรษฐกิ
นาเขต
จพิเศษทวายและพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมี
งไทย ยนมาร์ (Joint
Joint High-level
High
Committee : JHC)
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone : DSEZ) และพื้นที่โครงการที
รงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)) ประธานกรรมการร่วมระดับสูง
ระหว่างไทย-เมี
เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องเสนอ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดตั้งกลไกการลงทุนระหว่างประเทศในลักษณะของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (Special
Special Purpose Vehicle : SPV) และการจัดตั้งบริษัท ทวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเม้นท์ จํากัด (Dawei SEZ Development
Co., Ltd.) โดย SPV จะทําหน้าที
าที่พิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอของผู้ที่จะมาลงทุนในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานทีส่ าํ คัญในรูปของบริษทั
เฉพาะกิจ (Special Purpose Company : SPC) ของแต่ละโครงการย่อย รวมทั้งกํากับดูแลภาพรวมการดําเนินงานของโครงการทวาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ที่ประชุมเห็นชอบร่างสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น (Shareholders
Shareholders Agreemment) ของบริษัท ทวาย เอส อี แซดฯ
ซึ่งระบุให้ฝ่ายเมียนมาร์และไทยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนเท่ากันผ่านทางสํานักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) สําหรับฝ่ายไทย และกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ
าง
จระหว่างประเทศ (Foreign
(
Economic Relations
Department : FERD) สําหรับฝ่ายเมียนมาร์ ภายใต้ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ๑๒ ล้านบาท
๔๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๓. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างข้อตกลง Framework Agreement ฉบับใหม่ ระหว่างบริษัท ทวาย เอส อี แซดฯ
กับ DSEZMC และมอบให้คณะทํางานร่วมไทย-เมี
มไทย เมียนมาร์ จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปในรายละเอียดของร่างข้อตกลงฯ ภายใต้กฎหมาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับใหม่ของเมียนมาร์ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในร่างข้อตกลงฯ เมื่อเมียนมาร์ผ่านกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อย
๔. ที่ประชุมรับทราบแผนพั
าบแผนพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นขั้นตอน โดยระยะเริ่มต้น ๕ ปีแรก
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ (๑) ถนนทางเข้า (Access Road) ขนาด ๒ ช่องทางจราจร เชื่อมต่อ
โครงการทวายมายังบ้านพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี (๒) ท่าเรือขนาดเล็กเพื่อรองรั
องรับเรือบรรทุกสินค้าที่ความจุของเรือ ๑๓,๐๐๐ DWT
(๓) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติขนาด ๓๖ เมกะวัตต์ (๔) อ่างเก็บน้ําสําหรับจ่ายน้ําปริมาตร ๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และ (๕) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในระยะแรก เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้
คณะทํางานร่วมไทย-เมี
เมียนมาร์ จัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับบทบาท
ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินงานต่อไปในระหว่างที่ SPV ยังอยู่ในช่วงระดมทุน
๕. ที่ประชุมรั
มรับทราบแนวทางการกําหนดขอบเขตในบริเวณโครงการทวายใหม่ ตามที่ผู้แทนฝ่ายเมียนมาร์เสนอ
ซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านจํานวนครัวเรือนที่ต้องโยกย้ายออกจากพื้นที
นที่ประมาณครึ่งหนึ่ง โดยมอบให้คณะทํางานร่วมไทย-เมียนมาร์
จัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของแผนการดําเนินงานโยกย้
งานโยกย้ายประชาชน รวมทั้งงบประมาณในการชดเชยและจัดหา
ที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อให้กระบวนการได้มาซึ่งที่ดินอยู่ภายใต้งบประมาณที่ควบคุมได้
๖. ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอย่างเป็นทางการ และรับทราบ
ข้อเสนอของคณะผู้แทนจากญี่ปุ่นในการจั
นการจัดประชุมหารือไตรภาคีระหว่างเมียนมาร์ ไทย และญี่ปุ่น โดยฝ่ายเมียนมาร์ได้เน้นย้ํา
ความสําคัญของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเทียบเท่ากับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา และโครงการทวายยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเมียนมาร์ พร้อมทั้งระบุ
ระบุขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น (Official Development
Assistance : ODA) ทั้งในด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําและเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อการพัฒนาประเทศ และการสนับสนุนทางเทคนิค
(Technical Assistance) ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้คณะทํางานร่วมไทย-เมี
เมียนมาร์ เตรียมการในรายละเอี
มการในรายละเ ยดของประเด็นหารือต่าง ๆ
เพื่อจัดประชุมหารือไตรภาคีอย่างเป็นทางการระหว่างเมียนมาร์ ไทย และญี่ปุ่น ในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
๗. ที่ประชุมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น (Shareholders
Shareholders Agreement) ของบริษัท ทวาย
เอส อี แซดฯ ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญสําหรับขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายต่อไป
๘. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชุม JHC ครั้งต่อไปในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ที่เมียนมาร์ โดยประธานร่วมจะกําหนด
วันที่ชัดเจนในภายหลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยในเมื
ยในเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตํ
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)
พรหมนอก แจ้งว่า ขณะนี้
เกิดอุทกภัยใหญ่ในเขตเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทําให้ประชาชนประสบกับความทุกข์ยาก เดือดร้อน และได้รับ
การร้
รร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงเห็นควรให้กระทรวงกลาโหม กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเมืองเมียวดีตามความจําเป็น
และเหมาะสม และรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ฐมนตรีทราบต่อไป

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๔๓

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

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Connect
Connect Asia-Pacific
Asia
Summit 2013) เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางจัดเตรียม
การประชุมสุดยอดผู้นําฯ และจัดการประชุมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายทําหน้าที่ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
สารสนเทศและการสื่อสารทําหน้าที่กรรมการ
และเลขานุการ
๑.๒ อนุมัติวงเงินในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ จํานวน ๕๔,๒๐๐
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงิ
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ
จํานวน ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอจัดตั้งคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวงเงิน ๔๒,๐๐๐
๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ อนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานตํา รวจแห่ง ชาติที่ต้อ งปฏิบัติห น้า ที่ในช่วง
การจัดประชุมสุดยอดผู้นําฯ จากอัตราวันละ ๒๐๐ บาท เป็นอัตราวันละ ๔๐๐ บาท
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําฯ ภายในวงเงิน ๕๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน
๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระล่วงหน้าให้แก่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และค่าประชาสัมพันธ์
ในประเทศก่อนและระหว่างการจัดงาน โดยให้ขอทําความตกลงกับสํ
บสํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป ส่วนที่เหลืออีก จํานวน
๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ที่สํานักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณ
รองรับไว้แล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
บของทางราช
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอบรับการเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International
International Atomic Energy Agency, IAEA) ณ กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยมีรายละเอียดของการจัดการฝึกอบรม ดังนี้
๑. การฝึกอบรม National Training
Trai Course on 3DD Conformal Radio Therapy (CRT), Quality Assurance
and Quality on Brachytherapy มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการประเมิน การตรวจสอบความถูกต้องของการบําบัดรักษา การประกัน
คุณภาพ ตรวจสอบวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนจาก ซีอาร์ที ๓ มิติ เป็นการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม

๔๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

(Intensity
Intensity Guided Radio Therapy, ไอจีอาร์ที) และการฉายแบบภาพนําวิถี Image Guided Radio Therapy (ไอจี
( อาร์ที)
ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม
๒. การฝึกอบรม Regional Training Course on Measurement Protocols for National Radon Strategies
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโปรแกรมการตรวจก๊าซเรดอนของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจวัด
และการปรับเทียบระหว่างกันและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติติพร้อมกับการรายงานผล ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม
๓. การฝึกอบรม Regional Training Course on Radiation Protection on Vascular Surgery มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คําแนะนําแก่ศัลยแพทย์ผู้ใช้เครื่องฟลูออโรสโคปในการรั
อโรสโคปในการรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองและโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง ด้าน
การป้ องกันอันตรายจากรั งสีแก่ผู้ ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่ างวั นที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
ฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้นําว่าด้วยสังคมสารสนเทศ ค.ศ.
ค ๒๐๑๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้นําว่าด้วยสังคมสารสนเทศ ค.ศ.
ค ๒๐๑๓
(World
World Summit on the Information Society Forum
For 2013 : WSIS Forum 2013) และการเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม
ระดับรัฐมนตรี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่
๑๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
International Telecommunication Union : ITU)
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
ารสนเทศ
่อสารได้
ได้ร่วมกล่าวในฐานะแขกพิเศษในช่วงพิธีเปิดการประชุม
High-level session เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดํ
รดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย WSIS
ซึ่งในส่วนของประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการดําเนินการภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น การกําหนด
นโยบายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ โครงการ “One Tablet per Child” การจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน และโครงการ “Free Wi-Fi” พร้อมทั้ง
เชิญชวนรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ให้เข้าร่วมการประชุม Connect Asia-Pacific
Asia
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ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ ก่อนงาน ITU Telecom World 2013
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. การเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Future
Future of the Information Society and Challenges to Address beyond 2015” เป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่ควรดําเนินการหรือเป้าหมายที่จะต้องบรรลุหลังปี ค.ศ.
ค ๒๐๑๕ โดยมีประเด็นสนทนา
หลัก ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ในช่วง ๑๐ ปี หลังจากการประชุม WSIS ช่วงที่ ๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่
๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ประเทศต่าง ๆ ได้บรรลุผลสําเร็จอย่างไร และอะไรคือความท้าทายที่ต้องเผชิญในแง่การพัฒนาสังคมสารสนเทศ
(๒) ขบวนการสร้างสังคมสารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นในอนาคตที่จะทําให้แน่ใจว่ามีความสมดุลในการประสานงานในระดับระหว่าง
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
ประเ ในการกําหนดความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (๓) ทําอย่างไรที่จะทําให้กระบวนการ
ในการสร้างสังคมสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) หลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕
และ (๔) โอกาสจากกระบวนการทบทวนการสร้างสังคมสารสนเทศที่เราได้รับและปัจจั
จจัยสําคัญที่ควรพิจารณา
๒.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและเร่งความเติบโตทางเศรษฐกิจโลก โดยในส่วนของประเทศไทยการเข้าถึง mobile cellular
คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๖ และคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากการเริ่มใช้ 3G เมื่อเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทาย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๔๕

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

ที่ต้องเผชิญคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและของเศรษฐกิจโลก และการพัฒนาในแง่การประสานความร่วมมือทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาค และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับประเทศ ในการสร้างสังคมสารสนเทศเพื่อประชาชนทุกคนได้เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ กระบวนการ MDGs หลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ยังคงต้องเน้นถึงความสําคัญของ cross-cutting ICT เช่น
การใช้ ICT สําหรับคนพิการหรือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลื
ยเห อพิเศษ ซึ่งไม่มีการกําหนดไว้ใน MDGs
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พบหารือกับ Dr. Hamadoun Toure เลขาธิการ ITU
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยเลขาธิการ ITU ได้แสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้การต้อนรับอย่างดี เมื่อครั้งมาเยือน
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และขอบคุณรัฐบาลไทยที่จัดหาสํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งใหม่ให้ ITU
ซึ่งมีความสวยงามและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ รวมทั้งขอบคุณประเทศไทยที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Connect Asia-Pacific
Summit 2013 และงาน ITU Telecom World
Wo 2013
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พ บเจรจาหารือแบบทวิภาคีกับรัฐมนตรี
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐมอนเตเนโกร โดยมีป ระเด็น หารือ เกี่ย วกับ การสมัค ร
รับเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ และการขอเสียงสนับสนุนการเลื
การ อกตั้งในเวทีระหว่างประเทศ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม ๓ ประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของสํานักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เพิ่มเติมไปยัง ๓ ประเทศ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ทั้งนี้ เพื่อใช้นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการเป็นกลไกและเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ๓ ประเทศ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปทํางานในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
๒. ให้ส่งร่างประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
เรื่อง การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม ๓ ประเทศ (สาธารณรั
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต) ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิ
ตรวจพิจารณาในรายละเอียด แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ.
สพพ รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เห็นควรให้ สพพ. ประสานงานตรงกับสํานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการดําเนินความสัมพันธ์
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้ สพพ.
สพพ ควรพิจารณาแนวทางการให้
รณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่ประเทศนั้น นอกจากนี้ ควรกําหนดลําดับ
ความสําคัญของประเทศและกลุ่มประเทศ รวมถึงสัดส่วนของการให้ความช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการเงิ
นการเ นและวิชาการแก่ประเทศ
และกลุ่มประเทศนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบการดําเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และควรเน้นการให้ความสําคัญกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีพรมแดนติดกับราชอาณาจักรไทย
เป็นลําดับแรก เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เพื่อนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๔. คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับมิ
บมิตรประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ นอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้านตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิ
นาเศร จ
๔๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์
องค์การมหาชน)
ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า การท่องเที่ยว
และการลงทุนของประเทศทั้งในภูมิภาคต่
าคต่าง ๆ และในเวทีการค้าโลกให้มากยิ่งขึ้น สมควรพิจารณาปรับปรุงชื่อ รวมทั้งขอบเขต
และอํานาจหน้าที่ของ สพพ. และ คพพ.
คพพ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
จึงมอบให้กระทรวงการคลังและ สพพ.
สพพ รับข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นไปพิพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขยายเวลาแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๔๘ (๒๐๐๕) ในช่วงปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๑-๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้ขยายเวลาของแผนพั
ขยายเวลาของแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๔๘ (๒๐๐๕) ในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ออกไปจนถึงปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๙
๑.๒ เห็น ชอบให้ก ระทรวงสาธารณสุ ขประสานงานกับส่ วนราชการต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อ การจัดทํ าแผน
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.
พ ๒๕๔๘ (๒๐๐๕) ประจําปี พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินการเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเมื่อครบกําหนดเวลาเพื่อแจ้ง
ต่อองค์การอนามัยโลก การให้ความสําคัญกับแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการตามแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยฯ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนอื่น ๆ ที่ได้พัฒนาออกมาแล้ว อาทิ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (๒๕๕๖-๒๕๕๙
๒๕๕๙) แผนรับมือภาวะฉุกเฉินความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เป็นต้น การพัฒนา
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จําเป็นระหว่างประเทศเพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบรองรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ การประเมินความต้องการบุคลากร
ลากร ทรัพยากร ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของแต่ละระดับ การจัดลําดับความสําคัญ
ของเขตพื้นที่ที่ต้องเร่งดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานกิจกรรม ปรับปรุงบทบาท
ของผู้ประสานงานในแต่ละด้านให้มีหน้าที่ควบคุม ติดตาม กํากับความก้าวหน้
วหน้าในการดําเนินงาน มีการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะ
และการจัดให้มีกระบวนการรายงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสํ
ทบ าคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกสําหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกสําหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ จัดทําขึ้นเพื่อสร้างกลไกในการหารือทวิภาคีระดับสูงระหว่างโปแลนด์กับไทย
มุ่งขยาย เพิ่มพูน และแสวงหาลู
สวงหาลู่ทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ ครอบคลุมทั้งด้านการทูต การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทั้งในกรอบทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกําหนดแผนงานความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๔๗

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

การค้าและการลงทุน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การทหาร พลังงาน (อาทิ
อาทิ ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน)
ดาน สิ่งแวดล้อม
และพลังงานทางเลือก (โดยเฉพาะอย่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงชีวภาพ)
ภาพ ความมั่นคง (อาทิ
อาทิ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ)) วัฒนธรรม การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การบิน อุตสาหกรรมยานยนต์
าหกรรมยานยนต์ และการท่องเที่ยว
โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรั
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ Section 5 Programme of Work
มีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง คือ c. Defence และ f. Security (e.g. terrorism, human
trafficking) จึงเห็นควรเสนอปรับเพิ่มเติมข้อความใน Section 3 Scope ข้อ ๑ ดังนี้ “1. promote extensive cooperation in
diplomatic, political, security,, economic …” เพื่อให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีความสมบู
มสมบูรณ์และสะท้อนเนื้อหาของความร่วมมือ
ดังกล่าวระหว่
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐโปแลนด์ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์และตุรกี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่
สนอ า ในระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้เดินทางเยือน
สาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการ มีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี้
๑. การเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ นายกรัฐมนตรีได้นํานักธุรกิจในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาอาหาร สาขาพลังงาน
สาขายานยนต์ สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
าง และสาขาการท่องเที่ยว เป็นต้น ร่วมคณะเดินทางไปด้วย เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วน
และขยายโอกาสทางธุรกิจกับนักธุรกิจโปแลนด์ โดยทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะร่วมกันผลักดันเพื่อขยายมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน
ให้สูงขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน ๕ ปี (ปี ๒๐๑๘) ทั้งนี
งนี้ สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ตั้งอยู่ในยุโรปกลางและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอื่น ๆ ถึง ๗ ประเทศ จึงมีความเหมาะสมที่นักลงทุนไทยจะเข้ามาลงทุนในประเทศนี้
เพื่อเปิดประตูการค้าขายไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปต่อไป สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ
สนใจประการหนึ่งคือ แม้สาธารณรัฐโปแลนด์จะมีสภาพ
อากาศหนาวยาวนานประมาณ ๘ เดือน และมีสภาพอากาศปกติที่อบอุ่นขึ้นประมาณ ๔ เดือนเท่านั้น แต่ก็สามารถเพาะปลูกได้
พืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกและขนส่งไปจากประเทศไทย
ไปจากประเทศ
ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยบางรายได้เข้ามาลงทุนทําการเกษตรกรรมแปรรูปในสาธารณรัฐโปแลนด์แล้ว นอกจากนี้ สาธารณรัฐโปแลนด์
ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การดนตรี พลังงานและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green
technology) จึงสมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม จะรับไปศึกษาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและขยาย
การค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
๒. การเยือนสาธารณรัฐตุรกี นายกรัฐมนตรีได้นํานักธุรกิจไทยในสาขาต่าง ๆ เช่น พลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อสร้าง
และสิ่งทอ เป็นต้น ร่วมคณะเดินทางไปด้วย เพื่อแสวงหาลู่ทางทางการค้าการลงทุน โดยในการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญในการยกระดั
ญในการยกระดับความร่วมมือให้เป็นหุ้นส่วนที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจ
คือ การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง (logistics
logistics hub) โดยทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกีได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการเชื่อมโยงภาคการขนส่งในแต่ละภูมิภาค โดยสาธารณรัฐตุรกี
รกีกําลังดําเนินการพัฒนาเส้นทางรถไฟในโครงการ New Silk Road
(เส้นทางสายไหม) ซึ่งจะมีส่วนช่วยทําให้เส้นทางรถไฟจากฝั่งยุโรปมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟของฝั่งทวีปเอเชียที่อยู่ระหว่าง
การดําเนินการของหลายประเทศ ในส่วนการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราหนั
การตรว
งสือเดินทางธรรมดา
ให้แก่กัน รวมทั้งมีการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์จากอิสตันบูล-กรุ
กรุงเทพฯ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
จะเดินทางติดต่อกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในอนาคตด้วย

๔๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุ มั ติ จั ดทํ า ความตกลงว่ า ด้ ว ยการยกเว้ นการตรวจลงตราหนั งสื อ เดิ น ทางทู ต และราชการระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า ความตกลงยกเว้
ความตก ลงยกเว้ น การตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทางทู ต และราชการระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย (Agreement
Agreement between the Government of the Kingdom of
Thailand and the Government of the Republic of Colombia on Exemption of Visa Requirements for Holders
H
of
Diplomatic and Official Passports) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
และการติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่การทูตและข้าราชการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือและยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญ คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่ยังมีอายุใช้ได้
ของรัฐภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าออกจาก หรือและผ่านดินแดนของรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
และสามารถพํานักในรัฐภาคีเป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่เดินทางเข้า โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่ทํางานใด ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจการของตนเองหรือกิจการอย่างอื่นในดินแดนของรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
มอบ
ในความตกลงฯ
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้า ร่ว มการประชุม ระดับ ผู้นํา ด้า นน้ํา แห่ง ภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก ครั้ง ที่ ๒
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
นมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และการเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ของนายโมอานา การ์กัซ คาโลซิล นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู ระหว่างวันที่
๑๘-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ของกระทรวงการต่างประเทศ และมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรั
รวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
โดยสรุปผลการเยือนได้ ดังนี้
๑. นายกรัฐมนตรี
ฐมนตรีวานูอาตูได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพ
ด้านการบริหารจัดการน้ํา และการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการอุ
กา ทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ของรัฐบาลไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์ของวานูอาตูและกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และปัญหาที่ประชากรจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําสะอาด นอกจากนี้ ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสํ
ควา าคัญของเจตจํานง
ทางการเมือง การบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้านน้ําและสุขาภิบาล รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผนและแก้ปัญหาด้านน้ํา
๒. นายกรัฐมนตรีวานูอาตูและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู โดยมี
นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นสักขีพยาน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๔๙

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

๓. นายกรัฐมนตรีวานูอาตูและนายกรัฐมนตรีของไทยได้หารือร่วมกันระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ํา โดยนายกรัฐมนตรี
ของไทยได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-วานู
ทย วานูอาตูในทุกมิติ อาทิ การเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ
และความร่วมมือด้านการเกษตร ในส่วนของนายกรัฐมนตรีวานูอาตูเห็นว่า ประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรและโครงสร้
ครงสร้างทางเศรษฐกิจของวานูอาตู โดยหวังว่า บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา
ระหว่างไทยกับวานูอาตูจะเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างกัน
รวมทั้งประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การจัดประชุมระหว่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่วานูอาตูจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM)
ในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนไทยในการลงสมัครสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ และสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ.
ค . ๒๐๑๕-๒๐๑๗
๔. กิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีวานูอาตู ได้แก่ การเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การพบปะกับภาคเอกชนไทย
ภาคเอกชนไทย การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปและบรรจุข้าวเพื่อส่งออก
ของโรงงานบริษัท วรรณภพ จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism)
ที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่
วามตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก และพํานัก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในดินแดนของแต่ละฝ่าย ของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรื
างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ความตกลงฯ
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายสโลวีเนียเมื่อได้ดําเนินการภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ชาติและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างข้อ ๒ ของความตกลงฯ สําหรับระยะเวลาการอนุญาตให้พํานักในประเทศไทย การกําหนดข้อความ "ภายใน
รอบระยะเวลา ๑๘๐ วัน" อาจเกิดปัญหากระทบถึงการให้บริการในภาพรวมได้ เนื่องจากในการตรวจอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องตรวจสอบระยะเวลา ๑๘๐ วัน ด้วย จึงเห็นสมควรที่จะได้มีการพิจารณาในประเด็นนี้อย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดปัญหา
ในการใช้บังคับความตกลงดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากหลักการอนุญาตให้พํานัก
ในประเทศไทย มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน โดยไม่ต้องพิจารณาระยะเวลา ๑๘๐ วัน ด้วย สมควรแก้ไขถ้อยคําเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน ส่วนกิจกรรมทีที่ต้องห้ามดําเนินการ ตามความในตอนท้ายของร่างข้อ ๒ กําหนดเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับการตรวจลงตรา
ต้องไม่ดําเนินการในลักษณะที่เป็น "employment"
employment" "self-employment"
"self
และ "any other private activity" นั้น เห็นว่า "any other
private activity" เป็นถ้อยคําที่มีความหมายกว้างและไม่ชัดเจน หากกิจกรรมที่ต้องห้ามดําเนินการครอบคลุมเฉพาะกิจกรรม
ในทางธุรกิจ สมควรใช้ถ้อยคําว่า "any
any other business activity" ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๕๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยข่าวกรอง
ทางการเงินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้สํานักงาน ปปง.
ปปง จัดทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum
Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีดยนาม (The State
Bank of Vietnam) โดยมีข้อแก้ไขเพีพียงเล็กน้อย จากหัวข้อบันทึกข้อตกลงให้เปลี่ยนแปลงจาก (CONCERNING
CONCERNING CO-OPERATION
CO
IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING) “ความร่
“
วมมือด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน” เป็นคําว่า (ON EXCHANGE OF INFORMATION CONCERNING MONEY
LAUNDERING) “การแลกเปลี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหัวข้อบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่กระทบ
ต่อสารัตถะของเนื้อหาแต่ประการใด โดยเนื้อหาของร่างบันทึกข้อตกลงฯ คงเดิมทุกประการ คือ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินกับคู่ภาคี
๑.๒ ให้เลขาธิการ ปปง.
ปปง เป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย
๑.๓ ให้สํานักงาน ปปง.
ปปง ใช้ดุลยพินิจแก้ไขได้โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเป็นการแก้ไข
เพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้สํานักงาน ปปง.. รับความเห็
ามเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่ขอปรับแก้ร่างถ้อยคําในส่วนลงนาม ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลไทยกับกระทรวงพลังงานและแร่ภายใต้รัฐบาลสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ยา
และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลัง งานและแร่ภ ายใต้รัฐ บาลแห่ง สหสาธารณรัฐ แทนซาเนีย จัด ทํา ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ของราชอาณาจักรไทย
และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือกระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
การได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการเดินทางเยือนสหสาธารณรัฐแทนซาเนียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ในช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๕๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
การท่ท่องเที่ยวภายใต้รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
าติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว
ภายใต้รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในการจัดการอุทยานแห่
ยานแห่งชาติและสัตว์ป่าโดยอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน
และได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงการต่างประเทศ สามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการเดินทางเยือนสหสาธารณรัฐแทนซาเนียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่
๓๐ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับโมซัมบิก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑. การจั
รจัด ทํา และลงนามบัน ทึก ความเข้า ใจว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ด้า นการท่อ งเที่ย วระหว่า งไทยกับ โมซัม บิก
โดยสาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กับประชาชนของคู่ภาคี ส่งเสริมในการโฆษณาผ่านทางการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อดําเนินการภายใต้ความตกลง ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างไทยกับโมซัมบิก (โดยระบุ
โดยระบุตําแหน่ง) ระหว่างเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหสาธารณรั
สาธารณรัฐแทนซาเนียเพื่อดําเนินการลงนามและดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ
คณะรัฐมนตรีมีมติตามทีกระทรวงการต่
ก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย โดยมีสาระสําคัญคือ การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนไทยในการไปลงทุนในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
รวมทั้งให้ความคุ
ามคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนของแทนซาเนียในการเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
ร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการดําเนินการให้มีผลใช้บังคับเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทย
อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดํ
ามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ความตกลงฯ
๓. เห็นชอบการเสนอความตกลงฯ ไปยังรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบการมีผลใช้บับงั คับภายหลังการลงนาม
๔. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งฝ่ายแทนซาเนียเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับภายหลัง
รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

๕๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ จํานวน ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเพื
ญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขา
ความมั่นคงทางอาหาร และการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้กลไกความร่วมมือภาครัฐ โดยการสนับสนุน
ของสถาบันทางการเงินและภาคเอกชน ได้แก่
๑.๑ บัน ทึกความเข้าใจระหว่า งรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐ โมซัม บิกว่าด้ว ย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค (Memorandum
Memorandum of Understanding
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Mozambique
on Cooperation in Food Security, Agricultural
Ag
Products and Commodities)
๑.๒ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค (Memorandum
Memorandum of Understanding
between the Government
nt of the Kingdom of Thailand and the Government of the United Republic of Tanzania on
Cooperation in Food Security, Agricultural Products and Commodities)
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
งน
บันทึกความเข้าใจฯ
๓. หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถพิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๔. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งประเทศคู่ภาคีเพื่อให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลใช้บังคับ ภายหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการภายในที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อเป็นแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้
จการค้าระหว่างสองประเทศที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยร่างข้อตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริม
ทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่สองฝ่าย
มีศักยภาพ อาทิ เกษตร ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ อัญมณีและเครื่องประดับ แร่ธาตุ และพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งการตั้งกลไกการหารือ
ภายใต้คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระหว่างไทยและโมซัมบิก เพื่อเป็นเวทีในการหารือ
เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศลงนามข้อตกลงฯ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๕๓

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

๑.๓ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําของร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถพิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับข้
บข้อบทความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ข้อบทที่ ๖ (Article 6 Economic Cooperation) ที่มีการระบุคําว่า
การเกษตร (agriculture) ซึ่งคําดังกล่าวครอบคลุมถึงพืชและสัตว์อยู่แล้ว จึงขอให้พิจารณาตัดคําว่า ปศุสัตว์ (livestock) และในส่วน
ของสาขาการประมง (fisheries) ซึ่งครอบคลุมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์ (aquaculture) จึงขอให้ตัดคําว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(aquaculture) ออก สําหรับการตั้งกลไกการหารือภายใต้คณะกรรมการร่วมทางการค้าเพื่อเป็นเวทีในการหารือเพื่อแก้ปัญหา
และส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ควรดําเนินการอย่างรอบคอบ โดยควรหารือกั
อกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขา
ความร่วมมือครอบคลุมด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน เป็นต้น
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-โมซั
โมซัมบิกในโอกาสการเยื
ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างไทยกับโมซัมบิก ในโอกาสการเยือน
สาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
มน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยเอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมฯ
มีสาระสําคัญเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและรัฐบาลโมซัมบิกในการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการเห็นชอบให้
ช
ทั้งสองประเทศเป็นประตู
ของแต่ละภูมิภาคระหว่างกัน การส่งเสริมและเพิ่มพูนการลงทุนของไทยในโมซัมบิกในสาขาพลังงาน ก่อสร้าง เหมืองแร่ อัญมนี
อาหาร และประมง รวมทั้งการแสดงความพร้อมของไทยที่จะขยายความร่วมมือทางวิชาการกับโมซัมบิกในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ
อาทิ เกษตรกรรม สาธารณสุข การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและย่อม นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่าย
ยังแสดงความพร้อมที่จะมีความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีในด้านต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศจะให้ความสําคัญ
และพัฒนาความร่
ความร่วมมือกันต่อไป ได้แก่ ความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ
อในกรอบสหประชาชาติ ความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนของโมซัมบิกต่อแนวคิดเรื่อง “ความริ
ความริเริ่มไทย-แอฟริ
ไทย
กา” เพื่อส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและแอฟริกา
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่
อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยก่อนมี การประกาศถ้ อยแถลงร่วมฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัตจิ ัดทําความตกลงและบั
และบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิกและสาธารณรัฐยูกันดา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบความตกลงและบันทึกความเข้าใจ จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่
บาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (Agreement
Agreement between the Government of the
Republic of Mozambique and the Government of the Kingdom of Thailand on Exemption from
fr Visa Requirement for
Holders of Diplomatic and Official Passports) มีสาระสําคัญคือ

๕๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑.๑.๑ ยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ การเดินทางผ่าน และพํานักอาศัย สําหรับ
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของประเทศคู่ภาคี โดยผู้ถือหนังสือเดินทางดั
นทางดังกล่าวสามารถพํานักในประเทศ
ผู้รับได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ประเทศคู่ภาคีสามารถปฏิเสธการยกเว้นการตรวจลงนามได้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
๑.๑.๒ ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุล หรือในองค์การระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้รับ ตลอดจนผู้ติดตามของบุคคลเหล่านั้น จะต้องได้รับการตรวจลงตรา
สําหรับการเดินทางเข้าประเทศก่อนเดินทางไปรับหน้าที่
๑.๑.๓ บุคคลของประเทศคู่ภาคีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศผู้รับ หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
เป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา รัฐบาลของประเทศผู้รับสามารถพิจารณาปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศ หรือระงับเวลาการพํานัก
อยู่ในประเทศของบุคคลนั้นได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรแก่รัฐบาลของผู้นั้น
๑.๒ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ
โภคภัณฑ์การเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐยูกันดา (Memorandum
Memorandum of Understanding on Cooperation
in Food Security, Trade and Investment in Agricultural Products and Commodities between the Government
of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Uganda) มีสาระสําคัญเพื่อกําหนดกรอบความร่วมมือ
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐยูกันดา โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันค้นหาสาขาความร่วมมือในกรอบความมั่นคงทางอาหาร
คง
การค้าและการลงทุนที่สามารถร่วมมือกันได้ ตลอดจนจัดตั้งคณะทํางานร่วม เพื่อศึกษาและพิจารณารูปแบบของความร่วมมือ
ในสาขาดังกล่าว
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
๓. หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อ ยคํา ของร่า งความตกลงฯ และบัน ทึก ความเข้า ใจฯ ในส่ว นที่ไ ม่ใ ช่ส าระสํา คัญ
โดยถ้
ดยถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถพิจารณา
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่
ยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับโมซัมบิก ไทยกับ
แทนซาเนีย และไทยกับยูกันดา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทยกับโมซัมบิก
ไทยกับแทนซาเนีย และไทยกับยูกันดา และเห็นชอบร่างความตกลงและบันทึกความเข้าใจ จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
โมซัมบิก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดส่งคณะผู้แทนไทยไปศึกษาติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา การมอบหมายผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการดําเนิน
โครงการพัฒนาในสาธารณรัฐโมซัมบิก การแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ การให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม
๑.๒ ร่างบันทึกความเข้
วามเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐยูกันดา
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรู
ชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษา และโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
การให้ความช่วยเหลือในโครงการเฉพาะต่าง ๆ และความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นที่ตกลงร่วมกัน
๒. อนุมัมตั ิให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามความตกลง
และบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงและบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์
ระโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๕๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เดนมาร์
ไทย เดนมาร์ก ในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เดนมาร์
ไทย
กในรูปหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูต โดยมีสาระสําคัญเป็นการอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือเดนมาร์กจัดตั้งและดําเนินการสถานีวิทยุสมัครเล่น
ได้ตามข้อบังคับวิทยุคมนาคม (Radio
io Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
International Telecommunication
Union : ITU) และตามกฎหมายและข้อบังคับของทั้งสองประเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํา นักงาน กสทช.) แล้ว ก่ อนมอบให้
อนมอบให้ กระทรวงการต่า งประเทศพิจารณา
ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับราชอาณาจักรเดนมาร์กต่อไป ตามที่สํานักงาน กสทช.
กสทช เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจั ด ทํ า บัน ทึ ก ความเข้ า ใจในการขยายความร่ ว มมื อด้ า นการอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ร ะหว่ างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่
ะห าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา (Memorandum
Memorandum of Understanding between
the Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand and Smithsonian Institution, USA) โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นความร่ร่วมมือทางวิชาการที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ดําเนินการโดยใช้
การโดยใช้กฎ ระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือ (Areas of Cooperation) ในการดําเนินการวิจัยร่วม การอนุรักษ์
และการจัดการสัตว์ป่า เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างศั
างศักยภาพ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และความร่วมมือสาขาอื่น ๆ ในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยหากมีความจําเป็นโดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีก
๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานอัยการสูงสุด
ที่เห็นว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนโดยรอบ ควรมีการศึกษาผลกระทบในวงกว้างร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้ง
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งในมิติด้านวิชาการและมิติด้านกฎหมาย และตามที่บันทึกความเข้าใจฯ ได้จัดทําเป็น ๒ ภาษา
ได้แก่ ฉบับภาษาไทยและภาษาอั
บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการตีความกรณีที่มีข้อความแตกต่างกัน ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้น
ก่อนการลงนามในสัญญา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรตรวจสอบบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทยที่จะมีการลงนาม
ด้วยว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับเนื้อความในฉบับภาษาอั
บภาษาอังกฤษ รวมถึงการตรวจสอบคําสะกดให้ถูกต้องทั้งหมดด้วย เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังกล่าวในภายหลัง ไปดําเนินการต่อไปด้วย
๕๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติลงนามและดําเนินการให้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนียว่ าด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับ ให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา
(ความตกลงโอนตั
ความตกลงโอนตัวนักโทษ)
โทษ มีผลใช้บังคับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
งประเทศเสน ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วย
การโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (ความตกลงโอนตั
ความตกลงโอนตัวนักโทษ)
โทษ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรั
ตอนในการขอ
บโอนตัวผู้กระทําผิดระหว่างภาคี
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ความตกลงฯ
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลง
กับฝ่ายสหสาธารณรัฐแทนซาเนียต่อไป
๔. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม ให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๕๗

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

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

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการและการตรวจราชการในพื้นที่เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรและมุกดาหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีรายงานการเดินทางไปตรวจราชการและเป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื
รเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ระหว่าง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีปลัดกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ ดังนี้
๑. จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ยท์ ี่มีคุณภาพดีมากที่สุด แต่เกษตรกรที่ปลูกข้าว
ดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเพราะข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาในโครงการรับจํานําข้าว
รวมทั้งข้าวดังกล่าวส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณร้อยละ ๘๐ ส่วนที่เหลือบริโภคภายในประเทศเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น จึงมอบให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําผลการวิจัยและพัฒนา (R & D) ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพและขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบการปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการนําข้าวหัก ปลายข้าว รําข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ํามันรําข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูล เป็นต้น โดยเน้น
ความปลอดภัยและปลอดสารเคมีอย่างครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น อ้อยและมันสําปะหลัง
ควบคู่กันไปด้วยเพื่อพัฒนาให้
าให้กับเกษตรกรในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว และปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่คือ การขาดแคลนน้ําที่จะนํามาใช้เพาะปลูกข้าว จึงมอบให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการบริ
นการบริหารจัดการน้ําและแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
และรายได้ของเกษตรกรในจังหวัดดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ขยายผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แหล่งน้ําในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นด้วย
๒. จังหวัดมุกดาหาร เป็น จัง หวัด ที่มีพื้น ที่ติด ต่อ กับ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยมีแ ม่น้ํา โขง
เป็นเส้นกั้นพรมแดน เป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงจากแหล่งท่องเที่ยวประเภท homestay แต่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา เนื่องจากรายได้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงมอบให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดประเภท homestay ให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนา
เป็นการพํานักระยะยาว (longstay) ต่อไปด้วย และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
ดําเนิน การในส่วนที่เ กี่ยวข้อ งเพื่อส่งเสริม การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมแปรรูป การบริหารจัด การ
ระบบการจัดส่งสินค้า (logistics) เพื่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างจุดแข็งของจังหวัดในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อม
รองรับโครงการเชื่อมเส้นทางคมนาคมตะวันออก-ตะวั
ออก นตก (East-West Economic Corridor) ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรัรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
แหลมทอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาโลก
สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๘๑ ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World
rld Organization for Animal Health - OIE)
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับกระทรวงอาหาร เกษตร และคุ้มครองผู้บ ริโ ภค
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๕๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑. การประชุมหารือกับปลัดกระทรวงอาหาร เกษตร และคุ้มครองผู้บริโภค ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑.๑ ฝ่ายเยอรมนีเสนอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยมาอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับสถาบันที่เกี่ยวข้องของเยอรมนีเพื่อเป็นโครงการนําร่อง และหากโครงการ
ความร่วมมือนี้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทย สามารถที่จะเสนอความร่วมมือในระยะต่อไปได้ ส่วนฝ่ายไทยยังสนใจโครงการ Summer
School ที่ทางกระทรวงอาหาร เกษตร และคุ้มครองผู้บริโภคของเยอรมนีได้ริเริ่มขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา
ประมาณ ๒ สัปดาห์ โดยการอบรมนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอาหารของเยอรมนี รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หากฝ่ายไทยมีความสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมรับการอบรมได้
๑.๒ ฝ่ายไทยได้ขอหารือในประเด็นต่อเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางมาเยื
ทาง อนเยอรมนีอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ในการจัดทําระบบรับรองสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก ซึ่งทางเยอรมนีได้มีการดําเนินการจัดตั้ง
หน่วยงานเอกชนเพื่อให้ทําการรับรองสินค้าอุตสาหกรรมก่อนส่งออกจากประเทศต้นทางแล้ว แต่ในการรับรองก่อนการส่งออก
ในสินค้าเกษตรยังไม่
งไม่ได้มีการดําเนินการ โดยฝ่ายไทยได้หารือในเรื่องนี้ว่า หากสินค้าเกษตรสามารถดําเนินการได้ในลักษณะเดียวกัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและสนับสนุนทางด้านความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเยอรมนีจะขอหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ หากสามารถดําเนินการได้จะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบต่อไป เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าไปในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปด้วย
๑.๓ ฝ่ายเยอรมนีแจ้งให้ทราบว่า จะมีการจัดงาน International Green Week ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นงาน
ที่แสดงสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิต และเห็นว่าไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตร จึงอยากให้ไทย
เข้าร่วมงานในการแสดงนิ
ในการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยฝ่ายไทยได้แจ้งว่ายินดีที่จะร่วมงานดังกล่าว และสถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจํากรุงเบอร์ลินได้ประสานงานมาระดับหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานพบว่า เยอรมนี
เยอรมนีได้รวมหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัย
ด้านอาหาร เกษตร และการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ภายในหน่วยงานกระทรวงเกษตร ทําให้การดูแลความปลอดภัยทางอาหาร
มีความเป็นเอกภาพ และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากไทยที่ได้มีการแยกการกํากับดูแล
เป็นหลายหน่วยงาน
๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
แหลมทอง ได้กล่าวสุนทรพจน์
ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาโลก สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๘๑ ของ OIE เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โดยเน้นถึงปัจจัยที่ส่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงาน ที่จะมีผลกระทบต่อการผลิตอาหารและการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ
ทั้ง ในสัต ว์แ ละมนุษ ย์ การแก้ไ ขปัญ หาดัง กล่า ว OIE ในฐานะที
ะที่เ ป็น องค์ก รในการดูแ ลเรื่อ งสุข ภาพสัต ว์แ ละสวัส ดิภ าพสัต ว์
ได้มีการดําเนินการร่ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food
Food and Agriculture Organization of the United
Nation : FAO) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ในโครงการ One Health เพื่อดูแลสุขภาพ
ของมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่อ งสํา คัญ ที่สัต วแพทย์ทั่ว โลกจะต้อ งดํา เนิน การตามมาตรฐานในการจัด ระบบ
การควบคุมโรค มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์ การดูแล การฆ่าสัตว์ และมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหารที่ผลิตจากปศุสัตว์และประมง
ะประมง ซึ่งไทยได้เสริมสร้างศักยภาพของสัตวแพทย์ในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ๕ แห่ง และกรมปศุสัตว์
โดยจัดทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Utrecht ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี่ยงของยุโรปในด้านสัตวแพทย์ และได้แจ้งให้ทราบ
ถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการจัดเขตเศรษฐกิจการเกษตร
การเกษตร ซึ่งเป็นการดําเนินการที่นําไปสู่การผลิตที่ไม่เหลือทิ้ง (Zero Waste
Agriculture) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Green Economy) ที่สอดคล้องกับนโยบาย One Health ของ OIE

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๕๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํ
ม านาจเต็ม (Full powers)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
๑.๑ ในการจัดทําหนังสือสัญญาในนามรัฐหรือรัฐบาลไทยกับนานาประเทศหรือองค์ก ารระหว่า งประเทศ
งปร
ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ หากผู้ลงนามหนังสือสัญญามิใช่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้องได้รับหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) เว้นแต่ในทางปฏิบัติเป็นที่ยอมรับกัน
ระหว่างคู่ภาคีของความตกลงว่าไม่จํจําเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งคณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ ด้วย
๑.๒ การจัดทําความตกลงในนามหน่วยงานของรัฐกับหน่
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ ภายใต้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
ไม่ต้องมีหนังสือมอบอํานาจเต็ม และผู้มีอํานาจลงนามของหน่วยงานนั้น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสามารถลงนามได้เอง
๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (เรื
เรื่อง การทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสัญญา
และสนธิสัญญาต่าง ๆ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการพิจารณาคําร้องทีขอให้
ข่ อให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงกลาโหม ควรมีการระบุรายละเอียดข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.
พ ๒๔๙๕
ข้อ ๘ (๓) และข้อ ๑๐ ในเอกสารการขอรับเงินเบี้ยหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทหารที่ลาออกได้รับทราบข้อบังคับดังกล่าวถึง
กรณีการงดเบี้ยหวั
ยหวัด และหน้าที่ของข้าราชการที่ลาออกต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และต้องแจ้งให้ส่วนราชการเดิม
ที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดของตนทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการเบิกจ่ายที่ซ้ําซ้อนและมีการเรียกเก็บเงินคืนย้อนหลัง อันเนื่องมาจากส่วนราชการเดิ
นร
ม
ได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ควรมีการสํารวจข้อมูลและรายละเอียดของข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดการศึกษาข้อมูลตามที่คณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มีมติ
ให้จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการว่าจ้างศึกษาในการพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รบสิ
บั สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน และข้าราชการ
ประเภทอื่น รวมทั้งมิให้เกิดการลักลั่นและเกิดความไม่เป็นธรรมกับข้าราชการไทยในภาพรวมทั้งระบบต่อไป
๑.๓ กรมบัญชีกลาง ควรพิจารณาหามาตรการในการป้องกันปัญหากรณีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บํานาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด (ชช.ค.บ.) และการเบิก จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาลตามสิท ธิข องผู้มีสิท ธิแ ละบุค คลในครอบครัว
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
พ ๒๕๕๓ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบข้อมูลของทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัด และได้รับการบรรจุ
การบรรจุเข้ารับราชการในกรม กอง กระทรวง ที่บรรจุใหม่ จะต้องไม่ใช้สิทธิ
๖๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ในการเบิกจ่ายเงินที่ซ้ําซ้อนกัน และควรมีการจัดทําฐานข้อมูลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลั
แ
ง (กรมบั
กรมบัญชีกลาง)
ลาง รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยอยู่ในกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. เนื่องจากความเห็นของกระทรวงสาธารณสุ
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้ว มีรายละเอียดและข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ แนวทางการดําเนินการในการประสานงาน
กับกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง จึงมอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดของการดําเนินการดังกล่าว แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารั
กองอาสา กษาดินแดน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ระนอง ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑ ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินค่าตอบแทน จาก ๘,๒๐๐ บาท เป็น ๘,๖๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑.๒ ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินค่าตอบแทน จาก ๘,๖๑๐ บาท เป็น ๙,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒. สําหรับงบประมาณที่จําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวนั้น ให้กรมการปกครองพิจารณาปรับแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับการจัดสรร และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลั
การคลังปรับแก้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
พ ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดรับกับข้อเสนอ
ของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกรณีที่รัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายไม่อยู่ หรืออยู่แต่มิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามลํ
ต าดับ ดังนี้
๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๖๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การส่งเรื่องคืนและการติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีทมีมี่ กี ารปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับการส่งเรื่องคืนและการติดตามการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี ดังนี้
๑. การส่งเรื่องคืน
๑.๑ กรณีเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรั
รองนายกรัฐมนตรีที่ลงนามเสนอเรื่องพ้นจากตําแหน่งและเรื่อง
อยู่ระหว่างการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องดังกล่าวคืน เพื่อให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีท่านใหม่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑.๒ กรณีเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีเจ้
เจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ลงนามเสนอเรื่องพ้นตําแหน่ง แต่เรื่องดังกล่าว
ได้ดําเนินการตามขั้นตอนไปจนคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้พิจารณามีมติแล้ว ให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดําเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งเรื่องคืน
๑.๓ กรณีเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่ลงนามเสนอเรื่องเป็นท่านเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงรองนายกรัฐมนตรี
ที่กํากับการบริหารราชการหรือสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องดังกล่าว
เสนอรองนายกรั
นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ตามนัยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๑-๑๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และดําเนินการ
ต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งเรื่องคืน
๒. การติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มีการสั่งการหรือมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่พ้นตําแหน่งหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
รับไปดําเนินการเพื่อแจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่านใหม่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อติดตามและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายยุ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
แหลมทอง เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO-Food
and Agriculture Organization of the United Nations) สมัยที่ ๓๘ (FAO Conference 38 Session) และเข้ารับรางวัล Recognizing
notable and outstanding progress in fighting hunger ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล
ลิ้มแหลมทอง) ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของประเทศไทยให้เข้ารับรางวัล Recognizing notable and
outstanding progress in fighting hunger จากผู้อํานวยการใหญ่ FAO ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการลดจํานวนประชากรผู้ขาดสารอาหาร โดยประเทศไทยสามารถลดจํานวนประชากรได้ตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
ในการประชุมสุดยอดอาหารโลก ปี ๑๙๙๖ (World Food Summit) และลดสัดส่วนของประชากรตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium
Millennium Development Goals : MDGs) คือ ลดจํานวนประชากรผู้ขาดสารอาหารได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรผู้ขาดสารอาหาร
ในประเทศ ซึ่งประเทศไทยสามารถดําเนินการสําเร็จในปี ๒๕๕๕ ถือว่าสําเร็จก่อนล่วงหน้า ๓ ปี
๒. การเข้าร่วมการประชุมสมัชชา FAO สมัยที่ ๓๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒.๑ ที่ประชุมฯ ได้แสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่อีก ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ทําให้ FAO มีสมาชิกทั้งหมด ๑๙๗ ประเทศ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
แหลมทอง ได้กล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ Sustainable food system, Food Security
๖๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

and Nutrition โดยกล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ และได้มีการจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์การจัดการอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวใน ๒ แนวทาง คือ การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจการเกษตรและโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer)
และการพัฒนาด้านการเกษตรในชนบท โดยได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา
๒.๒ ที่ประชุมฯ เห็นชอบแผนงานและงบประมาณระหว่างปี ๒๐๑๔-๒๐๑๕
๒๐๑๕ โดยเพิ่มค่าสมาชิกเป็นจํานวน
๑,๐๒๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๒ ในสองปี ซึ่งประเทศไทยจะต้ องจ่ายค่า สมาชิกเพิ่ม เติมอีกจํานวนประมาณ
๑,๒๑๗,๘๔๗ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทั้งนี้ การเพิ่มค่าสมาชิกดังกล่าวจะสามารถดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
(Strategic Framework) โดยจะเน้น (๑) ขจัดความอดอยากหิ
ดความอดอยากหิวโหย ความไม่มั่นคงทางอาหาร และการขาดแคลนสารอาหาร
(๒) เพิ่มและปรับปรุงข้อกําหนดของสินค้าและการบริการด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมงอย่างยั่งยืน (๓) ลดความยากจนในชนบท
(๔) เน้นระบบด้านการเกษตรและอาหารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่ระดั
ะดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
และ (๕) เพิ่มความยืดหยุ่นสําหรับการใช้ชีวิตในยามวิกฤต
๒.๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
แหลมทอง ได้กล่าวสุนทรพจน์
ในวาระการประชุมวันดินโลกและปีดินสากล เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกล่
กล่าวว่า ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ
ต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ในส่วนของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงสนพระทัยและทรงค้นคว้าศึกษา
แนวทางในการดูแลและแก้ไขปัญหาของดิน โดยทรงมีกระแสพระราชดําริให้ตั้งศูนย์ศึกษา เพื่อศึกษาลักษณะของดินและแนะแนวทาง
และแน
ในการแก้ไขปัญหา และการนําหญ้าแฝกมาใช้ในการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน นอกจากนี้ ได้ให้ประเทศสมาชิก FAO
ร่วมกัน รณรงค์ใ ห้ค วามสํา คัญ ของดิ นในวั นดิน โลกซึ่ งตรงกับ วันที่ ๕ ธั นวาคมของทุกปี เนื่อ งจากเป็ นวัน พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันรณรงค์ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีดินสากล โดยขอให้ FAO สนับสนุนการรณรงค์เรื่องทรัพยากรดิน
และนําเรื่องนี้ไปบรรจุในวาระการประชุมของสหประชาชาติเพื่อประกาศให้มีการดําเนินการต่อไป ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ในวาระนี้แล้ว
๓. การประชุมทวิภาคี
๓.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนแห่
การกระทรวงการวางแผนแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนได้เข้าพบหารือความร่วมมือด้านการเกษตร
กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
แหลมทอง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตร
นการเกษตร และหวังว่าจะได้มีการลงนาม
โดยเร็ว ทั้งนี้ ได้กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกที่สําคัญในการหารือร่วมกัน
๓.๒ ผู้อํานวยการใหญ่ FAO ได้เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยผู้อํานวยการใหญ่ FAO ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในการเป็นผู้นํา
ในภูมิภาคเอเชียในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรและมีการดําเนินโครงการที่รับผิดชอบต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมโรคระบาดสัตว์ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก ส่วนรองนายกรั
นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายยุคล แหลมทอง) ได้กล่าวขอบคุณ FAO ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาและเห็นว่าการสนับสนุน
เพื่อกระจายการพัฒนาการเกษตรซึ่งรวมถึงการควบคุมโรคระบาดจะเป็นการยกระดับการพัฒนาในภูมิภาคด้วย จึงขอให้ FAO
ให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้ขอบคุณ FAO ที่ให้การสนับสนุนการให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก
และปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล รวมทั้งให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ของไทย และ FAO ร่วมหารือกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
ต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๖๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนเมษายน พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๘.๗๙ ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา ๓๘.๐๒ ล้านคน ผู้ว่างงาน
๓.๔๗ แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล ๔.๑๖
๑๖ แสนคน โดยผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ จํานวน
๑.๒ แสนคน (จาก ๓๘.๙๑ ล้านคน เป็น ๓๘.๗๙ ล้านคน)
๒. ผู้มีงานทํา มีจํานวน ๓๘.๐๒ ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑.๒ แสนคน (จาก ๓๘.๑๔ ล้านคน
เป็น ๓๘.๐๒ ล้านคน) โดยผู้ทํางานลดลง ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม สาขาการผลิต สาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ สาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริ
จกรรมบริการเพื่อสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง
เป็นต้น ส่วนผู้ทํางานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้ทํางานสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ สาขาการก่อสร้าง
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และสาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร เป็นต้น
๓. ผู้ว่างงานทั่วประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น ๓.๔๗ แสนคน ลดลง ๓.๐ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อน จํานวน ๑.๔๔ แสนคน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อน
จํานวน ๒.๐๓ แสนคน ประกอบด้วย
วย ผู้ว่างงานที่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม โดยผู้ว่างงาน
เป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ๑.๑๖ แสนคน ระดับประถมศึกษา ๗.๔ หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๖.๘ หมื่นคน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖.๐ หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึ
ป
กษา ๒.๙ หมื่นคน และผู้ว่างงานส่วนใหญ่
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑.๐๙
๐๙ แสนคน ภาคกลาง ๙.๒ หมื่นคน ภาคใต้ ๗.๑ หมื่นคน ภาคเหนือ ๔.๕ หมื่นคน และ
กรุงเทพมหานคร ๓.๐ หมื่นคน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็
งเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. โครงการในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ จํานวน ๔ จังหวัด (จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา นนทบุบุ รี ปทุ ม ธานี และสระบุรี ) ในการประชุ ม คณะรัฐ มนตรี อ ย่ างเป็ น ทางการนอกสถานที่ ณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑.๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้แก่ โครงการศูนย์วัฒนธรรมริมสายน้ํา (หมู่บ้าน ครม.สัญจร) โครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที
องเที่ยวทางน้ํา โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสายน้ําเจ้าพระยา การปรับปรุงเส้นทาง
ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม (สายแยก ทล..๓๕๒๐-นิคมอุตสาหกรรมเหมราช และสายคันคลองแปดอาร์) และโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และปฏิบัติการภาคสนาม และตลาดราชมงคล
๑.๒ จังหวัดพระนครศรี
ระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โครงการบริหารจัดการโครงข่ายแหล่งน้ํา โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร และโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๓ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษาอาคารเรียนแบบ สปช ๒/๒๘
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโปรดเกษ หมู่ที่ ๒ ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งบริเวณวัดฉิมพลี หมู่ที่ ๑ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองวัดสนามนอก
พร้อมสถานีสูบน้ํา โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ตลาดน้ําไทรน้อยเพื่อการท่
อการท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเรือบริการประชาชน (ท่าเทศบาล
บางศรีเมือง ท่าน้ํานนท์)
๑.๔ จัง หวัด ปทุม ธานี ได้แ ก่ โครงการก่อ สร้า งท่า เทีย บเรือ และเขื่อ นป้อ งกัน ตลิ่ง ริม ฝั่ง แม่น้ํา เจ้า พระยา
บริเวณหน้าวัดกร่าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณวัดบางเตยนอก และโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณชุมชนหลังตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี
๖๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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๑.๕ จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการพัฒนาศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์สระบุรี
โครงการปรับปรุงเส้
งเส้น ทางขนส่ง สิน ค้า อุตสาหกรรมสายแยก ทล.๓๓๓๔-บ.ถนนโค้
ทล
ถนนโค้ง โครงการศูน ย์ส่งเสริมอาชีพ ไม้ขุด ล้อ ม
ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายบ้านหินซ้อน และศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจ
ชุมชนพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. สําหรับการประชุมร่วมภาครั
วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) กําหนด
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูศูนย์หันตรา)
ตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดําเนินคดี
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
าร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ
ษ การ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการควรส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็
งจากเป็นประกาศที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับปรุงชื่อเรื่องของประกาศที่ชัดเจน และสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจ
ได้โดยไม่เกิดความสับสน เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึ
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นประกาศที่ระบุเกี่ยวกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.๓ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการบรรจุการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยให้เหลือเฉพาะรายการที่เป็นการจัดการศึ
ก กษา
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน
๒. กรณีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เห็นว่า การที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกประกาศให้สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษา
นอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นั้น เป็นการออกประกาศเพื่อกําหนดว่า กรณีใดบ้างที่เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและให้มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกรณีใดบ้างที่อยู่นอกหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอันอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
นําไปใช้เป็นแนวทางในการประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองแสดงความสมัครใจว่า ประสงค์จะเข้าร่วมในการศึกษานอกหลักสูตร
โดยเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ประกาศดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหมายที่จะใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไปให้ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น
จึงไม่จําเป็นต้องประกาศในราชกิ
องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด
๓. ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ที่ เ ห็ น ว่ า
กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับปรุงชื่อเรื่องของประกาศให้ชัดเจนสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้โดยไม่เกิดความสับสน
และข้อเสนอแนะที่ ควรมีก ารบรรจุการจั ดการเรี ยนการสอนนอกหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐานเข้ าไว้ ในหลัก สูต ร
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๖๕
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้เหลือเฉพาะรายการที่เป็นการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ไปพิจารณาในรายละเอียดตามอํานาจหน้าที่ว่าจะสามารถดํ
จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร แล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๔. อนุมัติให้ถอนความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๔๗๑
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบ
และดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
าร ไปได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติ ด ตามงานตามนโยบายเร่
นโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ด้ า นความมั่ น คงและปลอดภั ย ของประชาชน ประจํ า เดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
ญทรงไพศาล ในขณะนั้น ตามคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๑/๒๕๕๕
๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิ
ประชาธิปไตย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้ดําเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งในทางการเมือง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน
ตามหลักมนุษยธรรม (ความเสี
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย)
งกาย จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) จํานวน
๒,๒๘๐ ราย และการเยียวยาแก่ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย มีผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จํานวน ๑๖,๒๘๖ ราย
๒. กําหนดให้การแก้ไ ขและป้อ งกัน ปัญ หายาเสพติด เป็น “วาระแห่ง ชาติ” สํา นัก งาน ป.ป.ส.
ป
ได้ดํา เนิน การ
ตามยุทธศาสตร์ ๗ แผนงานหลัก ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน ๖๖,๘๙๔
๘๙๔ หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ ๗๙.๓๓)
และการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผูผู้ติดยาเสพติดโดยการนําเข้าสู่ระบบบําบัดรักษาทั้ง ๓ ระบบ จํานวน ๒๓๘,๘๗๔
๒๓๘
ราย (ร้อยละ ๗๙.๖๒)
และการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน ป.๕
ป และ ป.๖ จํานวน ๑,๐๔๗,๓๙๙ ราย
ร (ร้อยละ ๖๙.๘๓)
๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง สํานักงาน ก.พ.ร.
ก
ได้ดําเนินการ
๕ ประการ คือ การปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้ การพัฒนาองค์กร การตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุก การปราบปรามที่จริงจัง
และการลงโทษที่เข้มงวด และการดํ
รดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน สํานักงานนโยบาย
และบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติได้ดําเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๘ ลุ่มน้ํา และพื้นที่ลุ่มน้ําอื่น ๆ ๑๗ ลุ่มน้ํา ได้แก่ การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยการจัดการน้ําชลประทาน การจัดหาแหล่งน้ํา สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจ และการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๐ โครงการ
การวางแผนจัดสรรน้ําทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ การวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การพัฒนาแหล่งน้ําชุมชน
การก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน และการปฏิบัติการฝนหลวง
๕. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภั
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้บูรณาการในการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทําโครงการและกิจกรรม
ตามนโยบายและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ภายใต้วัตถุประสงค์ ๙ ข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัย
ให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกคนในพื้นที่ดํารงชีวิตได้ปกติสุข การขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและ

๖๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย การเสริมสร้างความเข้าใจและฟื้นความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่
ประชาชนและร างประชาชน
ด้วยกันให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกัน ฯลฯ
๖. เร่ ง ฟื้ น ฟู ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและนานาประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศรายงานการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซี
นและประ
ยน
ของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุมในกรอบอาเซียน การแลกเปลี่ยน
การเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นตลาดใหม่ เป็นต้น
๗. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเทียวทั
ย่ วทั้งในและนอกประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดําเนินการเร่งเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมีสถิติการท่องเที่ยวจากต่างประเทศใน ๒ ไตรมาส เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๑.๒๘ และได้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มาท่องเที
งเที่ยวประเทศไทยผ่านทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ ได้แก่
สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อกลางแจ้ง และสื่อดิจิตอล ประมาณ ๒,๓๒๘ ครั้ง
๘. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
(OTOP และ SMEs) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดําเนินโครงการ/
โครงการ
กิจกรรมหลายประการ ได้แก่ การจัดงาน OTOP Midyear 2013 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
และการจําหน่ายสินค้า OTOP ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙. เร่งรัดและผลั
ะผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง กระทรวงมหาดไทยได้จัดการส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงการจัดเวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย และการสนับสนุน
การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การจัดพิธีเปิดสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
โดยมีพิธีเปิดสํานักงานฯ ที่โรงแรม Trident, Nariman Point มีนักลงทุนอินเดีย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอินเดียและของไทย
รวมทั้งสื่อมวลชนของสองประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ทั้งนี้ สํานักงานดังกล่าวเป็นสํานักงานต่างประเทศแห่งที่ ๑๔ ของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท
สกท.) ตั้งอยู่ภายในสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ มีเจ้าหน้าที่จาก สกท.
สกท ประจําการ จํานวน ๑ คน
โดยเปิดให้บริการเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมการลงทุนในเชิงรุก อํานวยความสะดวก และให้ข้อมูลที่สําคัญ
แก่นักลงทุนไทยและอินเดียเพื่อใช้ในการประกอบกิจการและพิจารณาตัดสินใจลงทุนในอนาคต ตลอดจนอํานวยความสะดวก
และช่วยประสานแก้ไขปั
ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักลงทุน
๒. การบรรยายสรุปโอกาสการลงทุน และการเสวนาในหัวข้อ “Thailand-India
India Investment Cooperation”
Cooperation
โดยมีประเด็นเสวนา ได้แก่
๒.๑ ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ระหว่างไทยกับอินเดียจะทําให้การค้าและการลงทุน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้นจากเดิม ๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
๒.๒ โอกาสการลงทุนของอินเดียในไทยพิจารณาจากสถิติการลงทุนของนักลงทุนอินเดียในไทยถือว่าเป็น ๑
ใน ๑๐ ชาติที่มีการลงทุนมากที่สุด โดยลงทุนมากที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile) ทั้งนี้ การจัดทํา FTA จะช่วยกระตุ้นการเติบโต
ด้านการลงทุนและการค้าในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น อีกทั้งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
ในไทยจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๖๗

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

๒.๓ ปัจจัยที่ควรเลือกไทยเป็นประตูการค้า (Gateway) สู่อาเซียน คือ เหตุผลทางภูมิศาสตร์ เพราะไทยถือเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีกําลังไฟฟ้าเพียงพอและเสถียร ขณะที่อินเดียเกิดเหตุไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ ยังมี สกท. ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลและประสานการอํานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนได้อย่างเป็นอย่
อ างดี
๒.๔ โอกาสการขยายการลงทุนจากอินเดียมายังไทยยังเป็นไปได้อีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ มีจํานวนรวมกันกว่าร้อยละ ๘๕ ของบริษัททั้งหมดในอินเดีย โดย สกท.
สกท มีมาตรการให้การส่งเสริม
การลงทุนสําหรับ SMEs ด้วย รวมทัทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาคมในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอคําแนะนําได้โดยประสานผ่านสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ
๓. การพบหารือกับนักลงทุนอินเดียเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและคณะได้พบหารือกับบริษัทอินเดีย จํานวน ๓ ราย จาก ๓ อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ โดยหารือเรื่องโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์มีความสนใจเป็นพิเศษ
ที่จะลงทุนในประเทศไทย โดยมีแผนจะยื
แผนจะยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยภายในปี ๒๕๕๖ เริ่มต้นด้วยการลงทุน
มูลค่าประมาณ ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะขยายเป็น ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา ๔ ปี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิ
านเศรษฐกิจ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ
นายวราเทพ รัตนากร)
นากร รายงานผลการติดตามงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและผู้ประกอบการเนื
อบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่ม
กําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการปฏิรูปการจัดการที่ดิน (นโยบายที
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ม ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ
(
รัตนากร) พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้
๑. โครงการพั ก หนี้ เ กษตรกรรายย่ อ ยและประชาชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ มี ห นี้ ค งค้ า งต่ํา กวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ในส่วนการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดําเนินโครงการสําหรับสหกรณ์การเกษตรหรือสถาบันเกษตรกร โดยพักหนี้
หรือลดภาระหนี้ให้แก่สมาชิก เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากรอบวงเงิน
ในการดําเนินโครงการ โดยขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดการดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว
อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างจํานวน
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาจัดทําข้อมู
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในโครงการรับจํานําข้าว และจํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว รวมถึงหาสาเหตุที่ทําให้
จํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวมีความแตกต่างกัน
๓. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการติ
นการติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินค้าเกษตร และพบการกระทําความผิด
จึงเห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่เห็นสมควรและรายงานให้ทราบ
๔. ปัญหาในการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ที่อาจจะทําให้
ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทัทัน เห็นควรให้กรมที่ดินประสานงานกับสํานักงบประมาณเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้การดําเนินการของ กบช.
กบช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๖๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบอํานาจให้รองนายกรั
ายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการ
ประชุมของทางราชการ
คณะรัฐมนตรีมีม ติรับ ทราบการมอบอํา นาจให้ร องนายกรัฐ มนตรีป ฏิบัติร าชการแทนนายกรัฐ มนตรีใ นการอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. การอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
๑.๑ ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจําสายงานรองนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
าการกระทรวง มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
ตามสายงานที่กํากับการบริหารราชการเป็นผู้อนุมัติแทนนายกรัฐมนตรี
๑.๒ ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติงาน
ประจําสายงานนายกรัฐมนตรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจํ
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นผู้อนุมัติแทนนายกรัฐมนตรี
๑.๓ ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และเลขานุการรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี มอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติแทนนายกรัฐมนตรี
๒. การรับทราบการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
๒.๑ มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นผู้รับทราบการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี และรั
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรี
๒.๒ มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีต ามสายงานที่กํา กับ การบริห าราชการเป็น ผู้รับ ทราบการเดิน ทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแทนนายกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
กฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
ก เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์
านขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
๑.๒ เห็นชอบแผนการพัฒนาและปรับปรุงสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
(สคพ.) และความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นาร
(ก.พ.ร.) ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ก.พ.ร. มีความเห็นต่อแผนการพัฒนาและปรับปรุง สคพ.
สคพ ดังนี้
๑.๒.๑ แผนการพัฒนาและปรับปรุง สคพ.
สคพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ฉบั
ฉบับปรับปรุง) มีความสอดคล้องกับ
วัตถุ
ตถุประสงค์จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
และแผนยุทธศาสตร์ สคพ. ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ สาระสําคัญของผลสัมฤทธิ์ตามแผนการพัฒนาและปรับปรุง สคพ.
สคพ
และแผนยุทธศาสตร์ สคพ. เป็นประเด็นเดียวกัน แต่ในแผนการพั
นแ
ฒนาและปรับปรุง สคพ. จัดมิติในการปฏิบัติงานเป็น ๔ มิติ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมิติการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ.ร.
ก
และเพื่อประโยชน์ในการกําหนดตัวชี้วัด
ของ สคพ.
๑.๒.๒ สคพ.
สคพ ต้องนําตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแผนการพัฒนาฯ มาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของ สคพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๒๕๕๗
โดยจะต้องปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความท้าทาย ทันสมัย และเหมาะสมตามระยะเวลา
ที่ผ่านไป โดยมอบให้สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๖๙

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

๑.๒.๓ สคพ.
สคพ จะต้องบริหารจัดการภารกิจที่อาจมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การวิจัยต่าง ๆ
โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ร่วมมือ” เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.รร. รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
สตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับแผนพัฒนา
และปรับปรุง สคพ. ควรปรับปรุงให้มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากขึ้นและเป็นตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในเพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงาน สคพ.
สคพ เป็นที่ยอมรับในระดั
บในระดับสากล และเห็นควรปรับแก้ไขข้อมูลรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ เกี่ยวกับการกําหนดให้มีแผนทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย ในส่วนของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ จากข้อความเดิม “...
“ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน ...” เป็น “... ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย
และเป้าหมายของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...” เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการองค์ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลการค้าการลงทุ
าการลงทุนเพื่อการสนับสนุนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่มีเป้าหมายชั
าหมายชัดเจนและเน้นการนําผลงานไปต่อยอดและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยนําจุดเน้นดังกล่าวมาประกอบการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกันด้วย เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุรุปรายงานการประเมินผลหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๒
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบสรุ
อบสรุปรายงานการประเมินผลหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๓ หน่วย ประกอบด้วย สรุปผลการประเมินในภาพรวม ซึ่งหน่วยงานของรัฐฯ มีผลงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย คะแนนรวมของแต่ละแห่งค่อนข้างสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนน ๓.๕๕๘๕๔.๗๐๑๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผลงานที่สําคัญของหน่วยงานของรัฐฯ ประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๔ และผลการศึกษาของสํานักงาน ก.พ.ร.
ก
และให้หน่วยงานของรัฐฯ แจ้งรายงานผลการประเมินให้รัฐมนตรีผู้กํากับดูแลทราบ
๑.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่
ขภาพแห่งชาติปรับกําหนดการประเมินให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เรื
เรื่อง สรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อให้สามารถจัดส่งรายงานให้สํานักงาน ก.พ.ร.
ก ได้ตามกําหนด
๑.๓ ให้หน่วยงานของรั
วยงานของรัฐฯ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประมวลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐฯ ในภาพรวม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร.. รับความเห็นของกระทรวงวิ
วงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ เกี่ยวกับผลการวิจัยที่สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้มากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจนําไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างจริงจัง และให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง และจัดส่งรายงานให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ตามเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงผลการประเมินหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งตามพระราชบั
มพระราชบัญญัติเฉพาะกับการได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสําคัญ/
น้ําหนักในการกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสํ
ความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์การให้บริการประชาชน/กลุ
ารประชาชน ่มเป้าหมายตามภารกิจ
การจัดตั้งของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) เป็นต้น
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้สํานักงาน ก.พ.รร. ไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลั
รคลังและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาหาวิธีการประเมินผล
ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งรายงานการประเมินผลได้ตามกําหนด และโดยที่มีบางหน่วยงานมีระบบการประเมินผลของตนเอง
ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนั้น ในระยะยาวให้สํานักงาน ก.พ.ร.
ก
ไปพิจารณาทบทวน
วิธีการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

๗๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจั
โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะรั
ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้
ชอบ อเสนอแผนงาน/โครงการของจั
โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๔ โครงการ
งการ ตามที่จังหวัดนครนายกเสนอ
โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
จัดส่งให้สํานั กงบประมาณภายใน ๒ สั ปดาห์ เพื่อสํ านักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เ หมาะสม โดยใช้จ่ ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป ได้แก่
๑.๑ โครงการภายใต้แ ผนงานบริ การและปรับ ปรุ งทั ศ นีย ภาพ จํา นวน ๒ โครงการ วงเงิ น ๔๐ ล้า นบาท
ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความร่มรื่นบริเวณสันเขื่อนขุนด่านฯ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท (โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
เขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน)
กรมชลประทาน และโครงการก่อสร้างอาคารชมวิวและทัศนียภาพอ่างเก็บน้ําเขื่อนขุนด่านปราการชล
และสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท (โครงการส่
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน)
กรมชลประทาน
๑.๒ โครงการภายใต้
งการภายใต้แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริการและอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
จํานวน ๒ โครงการ วงเงิน ๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมแหล่งน้ําและเทคโนโลยี
การสร้างเขื่อน วงเงิน ๒๒ ล้านบาท (โครงการส่
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน)
กรมชลประทาน และโครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการบริการในการท่องเที่ยวหัวงานเขื่อนขุนด่านปราการชล วงเงิน ๓๘ ล้านบาท (สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครนายก กรมโยธาธิการและผังเมือง)ง
๒. ให้จังหวัดนครนายกรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สํานักงบประมาณเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสันเขื่อนขุนด่านปราการชล ควรให้ความสําคัญกับการกําหนดเอกลักษณ์
หรือการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเขื่อนขุนด่านปราการชล และจังหวัดนครนายก ส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการหรือการจัดหาสถานที่เพื่อให้ชุมชนสามารถนําผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาจําหน่ายภายในเขื่อน
ได้อย่างกลมกลืนและเป็นระเบียบ ส่วนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมแหล่งน้ําและเทคโนโลยีการสร้างเขื่อน ควรให้ความสําคัญกับการแสดงแบบจําลองทางกายภาพด้านชลศาสตร์และ
การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ํา การเตรียมแผนบริหารจัดการอาคารสถานที่ บุคลากร และการจัดหาแหล่งเงิน (รายได้)
ที่จะนํามาใช้ในการบํารุงรักษา การประชาสัมพันธ์
นธ์และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชลประทาน
แก่เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สําคัญ สําหรับแผนงาน/โครงการในส่
แผนงาน โครงการในส่วนที่เหลือ ให้จังหวัดนครนายกพิจารณาดําเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวตรวจราชการที่จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในประเด็น
การศึกษาความเป็นได้ทางเศรษฐกิจและสังคม การออกแบบทางภูมิทัศน์ที่เหมาะสม (Landscape)
Landscape) การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
และการบริหารจัดการแผนธุรกิจด้านการตลาดให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
ของแผนงาน
โดยอาจแบ่งช่วงระยะเวลาการลงทุน (Phasing) ตามศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงบทบาทการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน ประกอบการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล (ขุขุนด่านแลนด์) ตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๑๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการที
ชอบแผนงาน โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที จํานวน ๒๓ โครงการ วงเงินรวม
๕๐๙.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ภาคกลางตอนบน ๑ (จัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี) จํานวน ๕ โครงการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๔ โครงการ จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๖ โครงการ จังหวัดปทุมธานี จํานวน ๓ โครงการ และจังหวัดสระบุรี
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๗๑

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

จํานวน ๕ โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
จัดส่งให้สํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป
๑.๒ ในกรณีโครงการใดที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภายหลังจากก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณต่อไป
๑.๓ สําหรับโครงการบริหารจัดการโครงข่ายแหล่งน้ํา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๓๖.๑๗ ล้านบาท
ให้จังหวัดพระนครศรีอยุ
อยุธยารับไปหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมชลประทาน
และกรมทรัพยากรน้ํา) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจําเป็นในการดําเนินโครงการฯ ให้ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ หากผลการหารือ
ได้ข้อยุติว่าโครงการฯ มีความจําเป็นในการดําเนินการ ให้
ให้จังหวัดยืนยันโดยให้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียด
ตามขั้นตอน แต่หากมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินโครงการใหม่ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๑.๔ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับไปพิจารณาดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ระดับประถมศึ
ถมศึกษา อาคารเรียนแบบ สปช ๒/๒๘ [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัวัดโบสถ์ดอนพรหม)
อนพรหม ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี] วงเงิน ๑๓.๖๐ ล้านบาท
ของสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และ ๒ โดยปรับแผนเจียดจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
๑.๕ ให้กรมทางหลวงชนบทรับไปพิจารณาดําเนินการโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม
สายแยก ทล.๓๓๓๔-บ.ถนนโค้
ถนนโค้ง วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายบ้านหินซ้อน
วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท ของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี โดยปรับแผนเจียดจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสม
เสนอแผนงาน โครงการในพื้น ที่ก ลุ่ม จัง หวัด ภาคกลางตอนบน ๑
๑.๖ เห็นชอบในหลัก การของกรอบข้อ เสนอแผนงาน/โครงการในพื
รวม ๔ จังหวัด จํานวน ๓๔ โครงการ วงเงินรวม ๗๓,๒๐๒.๔๐ ล้านบาท โดยเห็นควรมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปพิจารณา
ศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ดแผนงาน โครงการ รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี เพื่อให้สํานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญ
ของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน
๒. สําหรับโครงการพัฒนาศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์สระบุรี มอบให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน)
ประสานหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวที่จ ะดํา เนิน การในที่ดิน ของเอกชนเป็น ไป
โดยถูกต้องตามข้อกฎหมายด้วย
๓. คณะรัฐมนตรีเห็นว่า โครงการแก้มลิงบ้านมาบพระจันทร์ กรอบวงเงิน ๓๘ ล้านบาท ของกรมชลประทาน
เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการใช้น้ําเพื่อการเกษตร แต่อาจมีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นพื้นที่
ใกล้เคียง
ยง ซึ่งถ้าสามารถออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการส่งน้ํา การระบายน้ํา และการกักเก็บน้ํา ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับโครงการดังกล่าวไปพิจารณา หากมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการดังกล่าว
ให้เจียดจ่ายจากงบประมาณปกติที่ได้รับการจัดสรรไว้ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบความเห็นของนายกรั
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่โครงการที่มีความพร้อมและมีความจําเป็นเร่งด่วน
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจั
องจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเป็น และจัดส่งให้สํานักงบประมาณโดยเร่งด่วน
พร้อมทั้งให้รับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป
๑.๑ ความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรี
มนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ลงพื้นที่โครงการ
ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ต่อโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที
๗๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

โดยเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ งบกลางฯ จํานวน ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมริมสายน้ํา (หมู
หมู่บ้าน ครม.
ครม สัญจร) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๒๕.๐๐
๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางน้ํา ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี วงเงิน ๒๒.๗๐ ล้านบาท (๓) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทาง
ว
วัฒนธรรมริมสายน้ําเจ้าพระยา ในพืพื้นที่จังหวัดนนทบุรี วงเงิน ๒๒.๐๐ ล้านบาท (๔) โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี วงเงิน ๒๒.๐๐ ล้านบาท และ (๕) โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม และตลาดราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพื้นทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๒ ความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ลงพื้นที่โครงการ
ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ของ ๔ จังหวัด
๑.๒.๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลางฯ จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑๑) โครงการบริหารจัดการโครงข่ายแหล่งน้ํา วงเงิน ๓๖.๑๗ ล้านบาท (๒) โครงการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม) ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๒๙.๙๙ ล้านบาท (๓) โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที
องเที่ยวครบวงจร บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
วงเงิน ๒๙.๐๐ ล้านบาท และ (๔) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน
ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๒.๒ จังหวัดนนทบุรี เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
งบกลางฯ จํานวน ๗ โครงการ ได้แก่ (๑)
( โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษาอาคารเรี
คารเรียนแบบ สปช.
สปช ๒/๒๘ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัวัดโบสถ์ดอนพรหม)
อนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมือง และโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย
วงเงิน ๑๓.๖๐ ล้านบาท (๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโปรดเกษ หมู่ที่ ๒ ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด
วงเงิน ๑๗.๕๐ ล้านบาท (๓) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดฉิมพลี หมู่ที่ ๑ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
วงเงิน ๒๔.๕๐ ล้านบาท (๔) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองวัดสนามนอก พร้อมสถานีสูบน้ํา ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย
วงเงิน ๑๘.๐๐ ล้านบาท (๕) โครงการปรั
โครงการ ปรับ ปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เ กาะเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
วงเงิน ๑๔.๐๐ ล้านบาท (๖) โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ตลาดน้ําไทรน้อยเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๕ อําเภอไทรน้อย วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท
และ (๗) โครงการก่อสร้างท่าเรือบริการประชาชนและนักท่องเที
ง ่ยว (ท่ท่าน้ํานนท์ และท่าน้ําบางศรีเมือง)ง วงเงิน ๖.๕๐ ล้านบาท
๑.๒.๓ จังหวัดปทุมธานี เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
งบกลางฯ จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบริเ วณ
ว
หน้าวัดกร่าง หมู่ที่ ๑ ตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก วงเงิน ๙.๔๐ ล้านบาท (๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณวัดบางเตยนอก หมู่ที่ ๙ ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก วงเงิน ๑๖.๕๒ ล้านบาท และ (๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
และเขื่อ นป้อ งกันตลิ
น ตลิ่ง ริม ฝั่ง แม่น้ํา เจ้า พระยาบริเ วณชุม ชนหลัง ตลาดเทศบาลเมือ งปทุม ธานี ตํา บลบางปรอก อํา เภอเมือ ง
วงเงิน ๗๔.๐๘ ล้านบาท
๑.๒.๔ จังหวัดสระบุรี เห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖
งบกลางฯ จํานวน ๖ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างระบบประปา ในบริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านลําสมพุง หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งสนวน
หมู่ที่ ๓ บ้านเขาช่องลม หมู่ที่ ๘ บ้านโป่งไทร หมู่ที่ ๙ บ้านลําน้ําอ้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทิง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก
วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการพัฒนาศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี ที่บ้านพุแค หมู่ที่ ๑ ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท (๓) โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมสายแยก ทล.๓๓๓๔
ทล ๓๓๓๔-บ.ถนนโค้ง อําเภอแก่งคอย
วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท โครงการศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย วงเงิน ๑๒.๐๐
๑๒ ล้านบาท โครงการปรับปรุง
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายบ้านหินซ้อน วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท และ (๖) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด วงเงิน ๑๕..๐๐ ล้านบาท
๒. เห็นชอบความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมในพื้นที่ดูงานของรัฐมนตรี
๒.๑ จังหวัดนนทบุรี เห็นควรให้
นควรให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดฉิมพลีที่ยังเหลืออยู่ประมาณ ๓๖ เมตร
ให้ครบสมบูรณ์ โดยเพิ่มวงเงินอีก ๑๐.๐๐
๑๐ ล้านบาท เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ช่วยเสริมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของวัดฉิมพลี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของกลุ่มจังหวัด

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๗๓

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

๒.๒ จังหวัดปทุมธานี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประสานภาคเอกชนขยายเส้นทางการให้บริการเดินเรือ
และการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงถึงท่าเรือบริเวณชุมชนหลังตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ําที่สําคัญของจังหวัดต่อไป
๓. เห็นชอบให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ดําเนินการตามผลการประชุมนายกรัฐมนตรี
พบผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๓.๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบริการจัดการโครงข่ายแหล่งน้ําของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้จังหวัดพระนครศรี
พร
อยุธยา
ไปหารือกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยให้ได้ข้อยุติ หากยืนยันว่าโครงการเดิม
เป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่และสามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา ให้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป
แต่หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ
แปลงโครงการ ให้จัดทําโครงการใหม่เสนอมายังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณานําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดฉิมพลี ต.เกาะเกร็
ต
ด อ.ปากเกร็
ปากเกร็ด จ.นนทบุ
จ
รี ให้เพิ่มความยาว
ของเขื่อน จาก ๙๐ เมตร เป็น ๑๒๖ เมตร โดยเพิ่มวงเงินให้อีก ๑๐.๐๐ ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในโครงการ ๓๔.๕๐ ล้านบาท
สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา อาคารเรียนแบบ สปช.
สปช ๒/๒๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ต.บางกร่าง อ.เมือง และโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หมูที่ ๙ ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย ให้ปรับแผนเจียดจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสํานักงานคณะกรรมการการศึ
งานคณะกรรมการ กษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓ โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม อําเภอแก่งคอย และโครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวสายบ้านหินซ้อน ให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ และให้จังหวัดสระบุรีนําโครงการ
ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน
ยวน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งภาคเอกชนเสนอในการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน วงเงิน
๓๐.๐๐ ล้านบาท มาดําเนินการแทน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
กรกฎาค ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ตามที่สํานัก
งบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี
และสุรินทร์ รวม ๖ ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ วงเงิน ๕,๖๕๓.๕๙๔๐ ล้านบาท สํานักงบประมาณจัดสรรแล้ว รวม ๒๒๒ โครงการ
วงเงิน ๕,๓๑๒.๒๒๘๐ ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยงานยกเลิกไม่ขอรับการจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
วงเงิน ๑๕ ล้านบาท ของกรมทรัพยากรน้
พยากรน้ํา และโครงการเสริมดินปากท่อและสะพานเพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด
สุพรรณบุรี วงเงิน ๕ ล้านบาท ของกรมการปกครอง
๒. การจัด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ คณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา และกําแพงเพชร จํานวน ๙๒ โครงการ
โดยให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ
พ ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙๑ โครงการ
วงเงิน ๒,๒๗๐.๖๑๑๖ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖.๐๐๐๐ ล้านบาท มีหน่วยงานขอรับการจัดสรรแล้ว
ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗๓ โครงการ วงเงิน ๑,๕๒๑.๐๑๓๗ ล้านบาท สํานักงบประมาณจัดสรรแล้ว จํานวน ๗๒ โครงการ
วงเงิน ๑,๕๐๙.๐๙๖๙ ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบกลางแต่หน่วยงานยังไม่ขอรับการจัดสรร จํานวน ๑๘ โครงการ
วงเงิน ๗๔๗.๘๓๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหน่วยงานจัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรรต่อไป คาดว่าจะขอรับ
การจัดสรรได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

๗๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะรัฐมนตรีมมติ
มี ติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)) เสนอว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์
ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประสานการดํ
สานการดําเนินงานกับรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
แต่ละพื้นที่จังหวัดดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนและอย่างทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ
พ ศ. ๒๔๙๗ เพื่อกําหนดให้ทายาท
ของสมาชิกกองอาสารักษาดิ
กษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตภายหลังจากที่ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ะชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้
ของคณะกรรมกา อมูลข่าวสารของราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีติรับทราบรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่ว ยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ ได้แก่ การจัดทําโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ
ในการจั
ารจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งในส่วนกลาง ระดับกระทรวง (หนึ
หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)
แบบ และในส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด (หนึ
หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)
แบบ โครงการสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปี ของการประกาศใช้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วสารของราชกา พ.ศ. ๒๕๔๐ การจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสัมมนา
ประจําปีให้กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดทําโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่
ลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐
และติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรม
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๗๕

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

๒. ด้านการให้คํา ปรึก ษาแก่เ จ้าหน้า ที่ของรัฐหรือ หน่ว ยงานของรัฐ เกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัตินี้
ตามที่ไ ด้รับคํา ขอ ได้แก่ การตอบข้อ หารือ ให้แ ก่ส่ว นราชการเกี่ย วกับ คํา สั่งลงโทษทางวินัย การปฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การคิดค่าบริการการขอสําเนาเอกสารที
เ
่มีคํารับรองถูกต้อง
ขอหารือกรณีประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร ขอหารือข้อกฎหมาย การขอข้อมูลการอนุญาตให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาไปต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเหตุการณ์และข้อมูลสถิติ การนําเข้าข้อมูลในระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร
อาห
และอาหารสั
รสัตว์สําหรับประเทศไทย และการให้ข้อมูลตามคําขอดูบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๓. ด้า นการดํา เนิน การเรื่อ งร้อ งเรีย นของประชาชนที่มีต่อ หน่ว ยงานภาครัฐ ในปีง บประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๒๕๕๕ ประชาชนได้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วสารของ
(กขร.)
กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ จํานวน ๖๑๙ เรื่อง ซึ่งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนได้พิจารณาดําเนินการเป็นที่ยุติแล้วทั้งหมด
๔. ด้านการดําเนินการเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ กขร. ได้รับคําอุทธรณ์ของประชาชนและพิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ เรื่อง
๕. ภารกิจปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที
นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ ได้แก่ การจัดงาน
สัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ การจัดสัมมนาร่วมระหว่าง กขร.
กขร และคณะกรรมการ
วินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจําปี ๒๕๕๕ และการศึกษาวิจัยตามโครงการเสริ
ารเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส
จํานวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมั
อาสาสมัคร สขร.ชุ
สขร มชน” เพื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. ด้า นการเสริม สร้า งความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ พระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ แก่ผู้นําชุมชนในส่วนภูมิภาค รวม ๕ จังหวัด และได้สนับสนุนวิทยากร
เพื่อบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕
จํานวน ๖๖ หน่วยงาน
๗. ด้ า นการติติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.
พ ๒๕๔๐
ของหน่วยงานภาครัฐ ในการประมวลผลข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ มีจํานวนแบบรายงานที่สํานักงานคณะกรรมการข้
งานคณะกรรมก อมูลข่าวสาร
ของราชการได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานฯ จํานวน ๒,๔๓๒ หน่วยงาน ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
พ ๒๕๕๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๘. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมี
วสารของราชการมีการดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศ ได้แก่ การกําหนดนโยบายให้หน่วยงาน
รัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
พ . ๒๕๔๐ การนําระบบสารสนเทศ
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสมาใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่
และการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
๙. ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ได้แก่ การจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนําองค์ความรู้มาพัฒนาภารกิจด้านการคุมครองข้
ม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การประชุมสัมมนา
APEC Data Privacy Seminar ณ เมืองมากาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการประชุม APEC ECSG ครั้งที่ ๒๕ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบเอเปค ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

๗๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๑๐. เป้าหมายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๖ ได้แก่ การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส การพัฒนาการดําเนินการแก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน และการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.oic.go.th
๑๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการข้
งานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล
และโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ สํานักงานฯ จะแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ จากประเทศสมาชิก
ในกลุ่มอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารใช้เหมือนกับประเทศไทย
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๗๗

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุ
แนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุ
ประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖


๙๕

๑๐๐
๘๐
๔๙

๖๐

๓๙

๓๒

๔๐
๒๐

๒

๐
๒ ก.ค.
ก ๕๖

๙ ก.ค. ๕๖

๑๙ ก.ค. ๕๖

๓๐ ก.ค. ๕๖

๓๑ ก.ค. ๕๖

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖


๓๐๐

๒๓๖
๒๐๗

๒๑๗

ม.ค. ๕๖ ก.พ.
ก ๕๖ มี.ค. ๕๖ เม.ย. ๕๖ พ.ค. ๕๖ มิ.ย. ๕๖

ก ๕๖
ก.ค.

๒๐๖
๒๐๐

๑๙๑
๑๔๖

๑๗๙

๑๐๐
๐

๗๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุ
แนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจํจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๖๑ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๑๔๓ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๓ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร ๑ เรื่อง
วาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง และวาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อทราบ ๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประ
แนกตามประเภทวาระการประชุม
143
วาระเพื่อทราบ ๑๔๓ เรื่อ,ง, (๖๕.๙๐
%)

,1
วาระสภาผู
สภาผู
้แทนราษฎร ๑ เรื่อง (๐.๔๖ %)

วาระอื่น ,ๆ3 ๓ เรื่อง (๑.๓๘ %)
,3

วาระสํสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง (๑.๘๖ %)
วาระสํสําคัญของรัฐบาลเพื่อทราบ ๑ เรื่อง (๐.๔๖ %)
วาระเพื่อพิจารณา ๖๑ เรื่อง61(๒๘.๑๑ %)


, 5

วาระประธานแจ้
ประธานแจ้ง ๕ เรื่อง (๒.๓๑ %)

    

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๗๙

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

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๐๔ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๖๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๕ เรื่อง วาระจร ๑๖ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๔๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๐๒ เรื่อง วาระจร ๔๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ
จํานวนเรื่อง

๑๐๒

๑๒๐
๙๐
๖๐
๓๐

วาระปกติ

๔๕

วาระจร

๔๑
๑๖

๐

ประเภทวาระ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๘๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระเสนอเรื
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๑๗ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
กร.
ตช.
ปปง.
ปปช.
พศ.
สผ.
สม.
สว.
สสป.
กส…
กนร.
สสท.

๔๖
๒
๑๖
๑๕
๒
๑
๒๑
๑๗
๗
๔
๖
๗
๑๘
๒
๔
๑
๓
๔
๙
๘
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๕
๑
๗
๑
๑
๑

๐

จํานวนเรื่อง
๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๘๑

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื
ไป ประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติ
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื
ไป เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ
ง ถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
ารณาออกไป
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๗๑ เรื่อง
๗๘.๘๐%

เรื่องกฎหมาย
๔๖ เรื่อง
๒๑
๒๑.๒๐%

รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรืรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล
บ จํา นวน ๑๐๑ เรื่อ ง และเรื่อ งที่ไม่
ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จํานวน ๑๑๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๑๐๑ฐบาล
เรื่อง
นโยบายรั
๔๖.๕๔%
๔๓๙
เรื่อง

เรื่องทีห่ไารราชการ
ม่สอดคล้อง
การบริ
กับนโยบายรั
ทั่วไป ฐบาล
๑๑๖เรื่อเรืง…่อง
๔๒๕
๕๓.๔๖%

๕๐.๘๑%

รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ เรื่อง

๘๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่
แนกตามนโยบาย ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๔๐

๓๒

๓๐
๒๐

(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๒๔

(๗)

(๘)

๑๒

๑๐
๐

๒๖

๔
(๑)

(๒)

(๓)

๒

๑

๐

(๔)

(๕)

(๖)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที
โยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๓๗

๔๐

๒๖

๒๕

๓๐

(๑๑)
(๒๒)
(๓๓)
(๔๔)
(๕๕)
(๖๖)

๒๐
๑๐
๐

(๑)

๖

๖

๑
(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้าน

รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๘๓

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ จํานวน ๑๐๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ

ภาคใต้
๘ เรื่อง
๗.๔๘%

ภาคตะวันออก
๕ เรื่อง
๔.๖๗%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๔ เรื่อง
๑๓.๐๘%
ภาคเหนือ
๔ เรื่อง
๓.๗๔
๗๔%

ทั่วประเทศ
๔๓ เรื่อง
๔๐.๑๙%

ภาคกลาง
๑๔ เรื่อง
๑๓.๐๘%

รวมทั้งสิ้น ๑๐๗ เรื่อง

๘๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

กทม.. และปริมณฑล
๑๙ เรื่อง
๑๗
๑๗.๗๖%

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ถึ ง วั น ที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๓ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๕๕

๖๐
๔๐
๒๐

๑๕

๒๓ ๒๐

๑๕
๕ ๕

๒๒
๑๐ ๑๒ ๑๐

๐

๑

๘

๑

๑๐ ๗

๑๕
๕ ๖

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

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

หน่วยงาน

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๒ คณะ
ประกอบด้วย
- คณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาการลั กลอบตั ดไม้ พะยู งบริ เวณชายแดนไทย – กั มพู ชา ระดั บประเทศ
(ฝ่ายไทย) (ทส.)
- คณะกรรมการแห่ งชาติ เ พื่ อเตรี ย มการจั ด การประชุ มสุ ด ยอดผู้ นํ า เอเชี ยและแปซิ ฟิ กของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่
นาคมระหว่างประเทศ (Connect Asia-Pacific Summit 2013) (ทก
ทก.)
-

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีเรื่อง
ที่เกียวข้
ย่ วข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ

๑.

ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๓๗๑ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
๒๐๓๗๑/๕๖

๒.

ร่ างพระราชบั ญญั ติ แก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั
ประมวล ษฎากร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรั
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็น
ธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)

๒๐๒๘๔ [๓๐/๐๗/๒๕๕๖]
๒๐๒๘๔/๕๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสน ๘๕

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

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ร่า งพระราชบัญ ญัติที่ส่ว นราชการต่า ง ๆ เสนอเข้า สู่การพิ
ก ารพิจ ารณาของคณะรั ฐ มนตรีนั้น
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้
แล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยัยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่
ตอน างๆ
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยตั
กฎหมาย ้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
บกษา จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๗
๗

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

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวม

๘๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา
๑
๒
๕
๓

กฎ
กระทรวง
๑
๑
๒

ประกาศ

ระเบียบ

๑
๑

๒

๔
๑

๑
๑
๑
๒
๑๖

๙

๑
๑๔

๖

๓

กฎ กพ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ กรกฎาคม–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ตารางอักษรย่อ
กระทรวง
อักษรย่อ
ชื่อเต็ม
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พน. กระทรวงพลังงาน
พณ. กระทรวงพาณิชย์
มท. กระทรวงมหาดไทย
ยธ. กระทรวงยุตธิ รรม
รง.
กระทรวงแรงงาน
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
กปร.
ตช.
ปปง.
ปปช.
พศ.
สผ.
สม.
สว.
สสป.
กสทช.
กนร.
ส.ส.ท.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
และปราบปรามการฟอกเ น
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิ
รมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ กรกฏาคม–๓๑ กรกฏาคม 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

