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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก  

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 

 

การปาฐกถาพิเศษ "Uniting for the future : Learning from each other's 
experience"  

๒๑๔๕๙/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๑ 

ผลสรุปจากการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเดินหน้า
ปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศร่วมกัน  

๒๓๑๖๐/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑ 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน "พูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที"           ๒๒๘๐๑/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑ 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ” 

 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน 

 

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ๒๑๗๗๒/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๒ 
ขออนุมัติดําเนินโครงการอีกครั ้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี 
กรณีจํานวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหน้ีผูกพันข้ามปี
เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองบางซื่อ 
จากคลองลาดพร้าวถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา  

๒๑๕๔๗/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๓ 

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  

๒๒๒๒๓/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๔ 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

๒๒๑๒๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๔ 

ขอทบทวนมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขยายระยะเวลา
มาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒๒๙๗๘/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๕ 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

 

สารบญั 
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 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  นํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ
และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๒๒๖๗๔/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๕ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)        ๒๒๙๔๒/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๖ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

 

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้าง
ตํ่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

๒๓๐๒๘/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๖ 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 

 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖  ๒๒๐๗๕/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๖ 
การแก้ไขปัญหาราคายางพารา  ๒๓๑๔๓/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๗ 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
  ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
  ในท้องถ่ิน 

 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 

 

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  

ให้อํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์
อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด  

ว (ล) ๒๑๓๔๔/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๙ 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
  ป้องกันประเทศ 
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 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

การเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  ๒๐๗๘๘/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๙ 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 

 

ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖)  ๒๐๕๘๓/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๑๐ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ  

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี ๒๕๕๖  ๒๒๕๐๕/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๑๑ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกําหนดรายชื่อบริษัทสํานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์]  

๒๐๘๗๒/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๑๑ 

มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  ๒๑๒๗๙/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๑๒ 
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี
ที่ครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖  

๒๒๖๙๓/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑๒ 

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๒๒๖๙๑/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑๓ 

การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง  ๒๒๙๕๑/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑๓ 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๑๓๖๑/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๑๔ 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๕- 
มิถุนายน ๒๕๕๖)  

๒๑๙๕๒/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๑๔ 

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๓๑๗๐/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑๕ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการและกําหนดทิศทาง 
การดําเนินกิจการในอนาคตของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๒๑๙๐๘/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๑๖ 

ขออนุมัติกู้เงินสําหรับใช้ในการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย          ๒๓๐๔๐/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑๖ 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้  

ผลการสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย 
ประจําครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ (Business Sentiment Survey on Japanese 
Corporations in Thailand, 1st Half of 2013)  

๒๐๗๕๒/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๑๗ 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  

ร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)  

๒๐๖๖๗/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๑๘ 



 

 - ๔ -

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร                        ๒๑๔๗๓/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๑๘ 
ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒๓๑๑๔/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑๙ 

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ ๒๒๙๙๑/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๑๙ 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖             ๒๒๗๔๗/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๒๐ 
รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจ
โครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)  

๒๒๒๘๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๒๐ 

มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  ๒๓๑๗๖/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๒๑ 
สถานการณ์สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สําคัญ (ณ วันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖)  

๒๐๖๙๑/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๒๑ 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
  ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
  และบริการ 

 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือเชียงแสนและค่าธรรมเนียมอันเก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. ....   

๒๑๒๙๐/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๒๒ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....     ๒๑๓๓๐/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๒๒ 
ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) งานสัญญาที่ ๔  
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) 
และความเห็นในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน-บางซื่อ งานสัญญาที่ ๕  

๒๑๗๖๘/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๒๒ 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน  

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕)             ๒๑๕๘๑/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๒๒ 
การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามโครงการ
จัดซื้อรถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๓,๑๘๓ คัน เพ่ือนํามา
ทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้นํ้ามันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ       

๒๒๒๗๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๒๔ 

ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ ๑ เอ เพ่ือก่อสร้างโครงการวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซ
ที่ BVW01  

๒๓๑๔๕/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๒๕ 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทาง
การขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถ่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

๒๒๓๔๑/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๒๕ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา  

การกําหนดแนวทางการสนับสนุนทุนการศกึษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส          ๒๑๑๑๑/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๒๗ 
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 ๔.๒ นโยบายแรงงาน  

การดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮิงญา  ๒๑๔๐๙/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๒๗ 
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  ๒๒๒๓๓/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๒๗ 
การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (องค์การมหาชน)  

๒๓๒๒๔/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๒๗ 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๒๑๐๘๖/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๒๘ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราช
สู่สถาบันการแพทย์ช้ันเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๒  

๒๒๖๓๔/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๒๙ 

ขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน   ๒๓๑๖๒/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๒๙ 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม  
ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วและ
เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  

๒๑๙๙๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๒๙ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ความคืบหน้าการดําเนินงานเร่ืองนํ้ามันรั่วไหลจากท่อส่งนํ้ามันดิบลงสู่ทะเล
จังหวัดระยอง  

๒๑๐๒๒/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๓๑ 

ผลการดําเนินงานในการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจากเหตุการณ์นํ้ามันรั่วไหลในพ้ืนที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง         

๒๐๘๓๑/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๓๑ 

รายงานการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ํามันดิบลงทะเลอ่าวมาบตาพุดและ
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  

๒๑๔๗๔/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๓๒ 

รายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์
นํ้ามันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง  

๒๑๒๓๗/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๓๓ 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  ๒๑๒๙๖/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๓๓ 
ขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพ่ือนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานโครงการกําหนดแนวทางการฟ้ืนฟูลําห้วยคลิต้ีจากการปนเปื้อน  
สารตะกั่ว ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองคดีหมายเลขดํา 
ที่ อ. ๕๙๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ฮ. ๗๔๓/๒๕๕๕  

๒๒๘๔๑/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๓๔ 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
  ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ   

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
  ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
ของกระทรวงกลาโหม  

๒๐๗๒๕/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๓๕ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติ
ในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕     

๒๓๐๖๒/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๓๕ 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่บนพื้นฐาน
  ขององค์ความรู้ 

 

 ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
  ให้เพียงพอ 

 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง  

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
  เพื่อนบ้าน 

 

การรวบรวมข้อมูลการทําความตกลงเมืองพ่ีเมืองน้อง  ว (ล) ๒๑๐๒๘/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๓๘ 
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคีไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ ๓  ๒๑๙๑๓/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๓๘ 
 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศอาเซียน 

 

การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 

๒๑๖๑๗/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๓๘ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๖ และการประชุมอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ๒๒๓๙๔/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๓๙ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. ....       ๒๒๑๓๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๓๙ 
การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint Declaration) และร่างเอกสารแนวความคิด 
(Concept Paper) ที่เก่ียวข้อง  

๒๒๓๐๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๔๐ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ครั้งที่ ๘ (The 8th ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development 
and Poverty Eradication-The 8th AMRDPE)  

๒๒๘๓๖/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๔๐ 

รายงานผลการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ARF DiREx 2013              ๒๒๖๒๗/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๔๑ 
ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐอเมริกา  ๒๒๙๖๕/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๔๒ 

 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
  ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

 

รายงานผลการเสนอช่ือผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกต้ังในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO  

๒๐๕๙๖/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๔๒ 

การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐  ๒๐๕๙๑/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๔๓ 
การแต่งต้ังรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS กรอบแผนงาน IMT-GT และกรอบ
ความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong- 
Japan Economic Minister)  

๒๐๗๔๙/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๔๓ 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ 
IEA PVPS (International Energy Agency-Photovoltaic Power System) 
และการลงนามในข้อตกลงดําเนินการ (Implementing Agreement : IA)     

๒๐๗๓๓/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๔๓ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุม่นํ้าโขงกับประเทศหุน้ส่วนเพ่ือการพัฒนา 
(ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหล ีสหรัฐอเมริกา)  

๒๑๒๐๑/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๔๔ 

การจัดการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law : Investing 
in the Rule of Law, Justice and Security for the Post-2015 Development 
Agenda  

๒๑๕๐๕/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๔๕ 

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนีอูเอ  ๒๑๙๘๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๔๕ 
ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง       ๒๒๑๐๒/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๔๕ 
ร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค .ศ .  ๒๐๑๕
ของสหประชาชาติสําหรับการประชุม  Asia-Pacif ic Minister ial 
Dialogue : From the Millennium Development Goals to 
the United Nations Development  Agenda beyond 2015 

๒๒๐๒๙/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๔๖ 

การแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชีย
และแปซิฟิก สมัยที่ ๑๑  

๒๒๘๙๙/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๔๖ 

การจัดทําพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน- 
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  
 

๒๓๑๘๔/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๔๗ 
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ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการความร่วมมือ
เกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เข้ามาในราชอาณาจักร 
ประจําปี ๒๕๕๖ พ.ศ. ....  

๒๓๒๑๒/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๔๗ 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
  กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  ที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

 

ผลการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกันดา  ๒๑๔๙๙/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๔๘ 
ผลการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดีย  ๒๐๖๖๑/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๔๙ 
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทาจิกิสถาน               ๒๐๖๖๕/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๔๙ 
ผลการเยือนศรีลังกาและมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี            ๒๐๖๖๓/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๕๐ 
ผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน               ๒๓๔๐๔/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๕๑     
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ 
อิเควทอเรียลกินี  

๒๑๖๖๓/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๒ 

สรุปผลการดําเนินงานเรื่อง ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี  

๒๒๐๘๖/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๕๒     

ผลการเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี  

๒๓๑๒๖/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๕๓ 

การลงนามในร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทย
และอัฟกานิสถานภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
ของอัฟกานิสถาน  

๒๐๘๖๖/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๕๓ 

พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย  

๒๑๓๐๗/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๓ 

ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ      

๒๑๔๖๓/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๔ 

การจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ไทย-มัลดีฟส์  

๒๑๓๖๗/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๔ 

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรี
แห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA)  

๒๑๖๒๒/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๕ 

ร่างถ้อยแถลงร่วมในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ  ๒๑๓๕๑/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๕ 
ร่างถ้อยแถลงร่วมในโอกาสการเยือนทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี  

๒๑๔๓๔/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๕ 

ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตระหว่างไทยและปากีสถาน  
 

๒๑๔๒๙/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๖ 



 

 - ๙ - 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต       

๒๑๓๔๕/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๖ 

ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  

๒๑๓๑๕/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๖ 

ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย
กับไนจีเรีย  

๒๑๕๑๓/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๕๗ 

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๒๓๐๒๐/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๕๗ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตรไทย-บาห์เรน  

๒๓๐๐๖/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๕๗ 

การยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน ๓๐ วัน (ผ.๓๐) 
แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย  

๒๒๘๔๘/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๕๘ 

 ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
  พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
  ทาง วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

  

 ๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
  ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
  ผลกระทบต่อประเทศไทย 

 

 ๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน  

 ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
  อาเซียนและอนุภูมิภาค 

 

 ๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ  

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
  และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  

รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

๒๐๗๒๑/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๕๙ 

ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการใน
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....  

๒๐๗๕๔/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๕๙ 

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....        ๒๐๗๘๔/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๖๐ 
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา  ๒๐๙๔๔/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๖๐ 



 

 - ๑๐ -

รายงานผลการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการ  ๒๑๐๘๕/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๖๑ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖) ว (ล) ๒๑๕๓๔/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๑ 
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒๑๓๘๔/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๒ 

การกําชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ๒๑๓๗๕/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๒ 
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง 
และ ๑ หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง 
แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ     

๒๑๔๖๗/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๒ 

สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๑๒๓๓/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๓ 
การเตรียมการช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๒-๓  

๒๑๒๘๘/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๓ 

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๑๕๗๑/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๓ 

ขออนุมัติเงินงบกลางเพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการอัยการ ๒๑๕๔๑/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๓ 
การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ๒๑๔๙๑/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๔ 
การปฏิบัติเก่ียวกับการขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ว ๑๓๘/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๔ 
การให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์  

๒๒๔๘๗/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๖๔ 

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖  

๒๑๙๔๖/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๖๔ 

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๒๑๐๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๖๕ 
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๔๙๓/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๖๖ 
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ          ๒๒๓๘๖/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๖๖ 
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  

๒๒๗๙๗/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๖๗ 

ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรบัข้าราชการกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒๓๐๑๘/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖] ๖๗ 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  

ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ....  ๒๑๐๕๐/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๖๗ 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๑๐๑๑/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖] ๖๗ 

การทบทวนกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๐  ๒๒๕๘๕/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖] ๖๘ 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง 
               ราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ ทุกประเภท ได้

อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 
 

 



 

 - ๑๑ - 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
(GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของไตรมาส ๓  

๒๑๒๓๕/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖] ๖๘ 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๗๐ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๗๑ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ   ๗๒ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๗๓ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๗๔ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
  การบริหารราชการทั่วไป 

 ๗๔ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
 ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๗๕ 
 ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๗๕ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ   ๗๖ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  ๗๗ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี   
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๗๗ 
 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๗๘ 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๗๘ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การปาฐกถาพิเศษ "Uniting for the future : Learning from each other's experience" 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการจัดปาฐกถาพิเศษ "Uniting for the future : Learning from each other's 
experience" ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. นายกรัฐมนตรีมีดําริให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการจัดปาฐกถาพิเศษเร่ือง "Uniting for the future : 
Learning from each other's experience" ในวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญอดีตผู้นําประเทศต่าง ๆ 
หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและกระบวนการปรองดองเป็นองค์ปาฐก เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์สําหรับสาธารณชนไทยในวงกว้าง 
  ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดปาฐกถาพิเศษ เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ บทเรียนและแนวปฏิบัติท่ีดี 
โดยเฉพาะจากบุคคลระดับผู้นําที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในเรื่องการปรองดองที่สําคัญจากประเทศต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากนานาประเทศไปประยุกต์ใช้
ในสังคมไทย เพ่ือให้เกิดการปรองดองระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความคิดและความเห็นท่ีแตกต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ๓. รูปแบบการจัดงาน กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถาบันความมั่นคง
และนานาชาติศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินการหลัก โดยจะพิจารณาเชิญผู้เข้าร่วมฟังการปาฐกถาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ของไทยรวมประมาณ ๓๐๐ คน เช่น ผู้แทนจากภาครัฐ กลไกภายใต้รัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน 
และฝ่ายการเมือง เป็นต้น โดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงเปิดงาน ตามด้วยการปาฐกถาของวิทยากรระดับสูง 
ได้แก่ นายโทนี่ แบลร์ นายมาร์ตี อาห์ติซารี และนางพริซิลลา เฮย์เนอร์ โดยจะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ให้แก่ประชาชนท่ัวไปรับชม 
และในช่วงบ่ายมีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการที่มีชื่อเสียง
ในระดับระหว่างประเทศ ซ่ึงจะมีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ จะได้เปิดโอกาสให้องค์ปาฐก
และผู้เชี่ยวชาญได้พูดคุยกับภาคส่วนกลุ่มต่าง ๆ ตามความประสงค์ ในวันรุ่งข้ึนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลสรุปจากการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตย
 และประเทศร่วมกัน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีรายงานว่าได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอทางออกประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ท้ังบุคคลท่ีเคยดํารงตําแหน่งสําคัญ เช่น อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ นักวิชาการ ตัวแทน
ภาคเอกชนและประชาชน ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีทุกคนจะได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน รวมท้ังการสะท้อน
ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันหาทางออกประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํา ความยากจนของประชาชน
ทุกกลุ่มทุกอาชีพ กลไกการดําเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันภายใต้มาตรฐานท่ีเป็นสากล และเป็นท่ียอมรับ 
และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงจะมีการนําผลการศึกษาของทุกสถาบันท่ีได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการหาทางออก
ประเทศไทยไว้แล้ว มาประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย ท้ังนี้ ได้เสนอแนวทางศึกษาการปฏิรูปประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 
๓ ด้าน ได้แก่ การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมทุกระดับ
ในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละด้าน และนํามาเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้สามารถวางกรอบยุทธศาสตร์
ท่ีนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้ขอให้อดีตนายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) เป็นผู้เชื่อมโยงประสานงานกับทุกฝ่าย
ในการศึกษาการขับเคลื่อนการดําเนินงานปฏิรูปท้ัง ๓ ด้าน ดังกล่าวต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปรายงานผลการดําเนินงาน "พูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที" 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการดําเนินการจัดเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ๑๐๘ เวที ทุกจังหวัด
ท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

  ๑. ลักษณะปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ความเข้าใจ
ประชาธิปไตยท่ีแตกต่าง โดยสาเหตุท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งกรณีปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว มาจากการทุจริตคอรัปชัน การ
กระจายอํานาจของรัฐไม่มีประสิทธิภาพ ความเหลื่อมล้ําทางสังคม (การแบ่งชนชั้น) ยาเสพติด ไม่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
เศรษฐกิจ ปากท้อง ความเป็นอยู่ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (คนรวย คนจน) การมีระบบอุปถัมภ์และความไม่เท่าเทียมกันทาง
การศึกษา สําหรับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง กรณีปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว ต้องแก้ไขการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง กระจายอํานาจไปสู่ท้องถ่ินอย่างจริงจัง การกระจายความเจริญไปสู่
ท้องถ่ินอย่างเป็นรูปแบบ ร่วมสร้างจิตสํานึกในหน้าท่ีของตนเอง เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
  ๒. ลักษณะปัญหาเฉพาะหน้า ได้แก่ ปัญหาความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการ
ความขัดแย้งและสันติวิธี ความขัดแย้งแบบเดิมพันสูง ตุลาการภิวัฒน์ การแทรกแซงองค์กรอิสระ การกล่าวอ้างสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การรัฐประหาร และบทบาทของทหารในการจัดการความขัดแย้ง และการขยายตัว
ของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล (สื่อเลือกข้าง) โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้ง กรณีปัญหาเฉพาะหน้า มาจากความขัดแย้ง
ทางการเมืองและนักการเมือง การใช้อํานาจของรัฐท่ีไม่เป็นธรรม ความแตกแยกทางความคิด การใช้ความรุนแรง ความไม่เป็นธรรม
ของกฎหมาย การไม่จัดการความขัดแย้ง/ปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การรัฐประหารการแทรกแซงองค์กรอิสระ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการทําหน้าท่ี
ของศาล สําหรับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กรณีเฉพาะหน้า ต้องแก้ไขโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้กําลัง
ในการตัดสินปัญหา งดการชุมนุม หยุดการเคลื่อนไหวปลุกระดมทางการเมือง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
นักการเมืองเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออก ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เมตตาและปรารถนาดีต่อกัน 
จัดเวทีหรือช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อนําเสนอข้อมูล
ท่ีถูกต้องและรับผิดชอบต่อการนําเสนอที่ผิดพลาด และการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม 
 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพ้ืนที่ 
  ชลประทาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
    ๑.๑.๑ เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
และกรมป่าไม้) เป็นหน่วยงานประสานการเสนอแบบฟอร์มเสนอแผนงาน/โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน ฝายแม้ว ในกิจกรรมการปลูกป่ารายจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยผู้มีอํานาจเต็มคือ อธิบดีท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีกํากับดูแลพ้ืนท่ีเท่านั้น และเม่ือลงนามครบถ้วนแล้ว ให้เสนอสํานักงบประมาณเพ่ือตกลงรายละเอียด
งบประมาณต่อไป และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าว โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งต้ังคณะอนุกรรมการถาวร (Steering Committee) กบอ. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการถาวร 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

(Steering Committee) โดยให้สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมเป็นองค์ประกอบเพื่อดําเนินการตรวจติดตาม
ระบบ UAV และการใช้ดาวเทียมติดตามผลการดําเนินงานของโครงการดังกล่าว และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งต้ัง
คณะกรรมการถาวร (Steering Committee) 
    ๑.๑.๒ เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอขยายเวลาดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๓ โครงการ (๕ รายการย่อย) เป็นเงิน ๑๙๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยขยายระยะเวลาออกไป ๖๐ วัน 
ท้ังนี้ การนับระยะเวลาท่ีขยายให้นับต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องดังกล่าว 
    ๑.๑.๓ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ จากถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑๔,๒๔๐ ใบ 
ราคาใบละ ๑๒,๐๐๐ บาท และขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๘,๕๖๐ ใบ ราคาใบละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
เป็น ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒๒,๘๐๐ ใบ ราคาใบละ ๙,๘๐๐ บาท (รวมค่าขนส่งใบละ ๒,๐๐๐ บาท) 
รวมเป็นเงิน ๒๒๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ และให้
ฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 
    ๑.๑.๔ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๖ 
ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๖๔๔ ล้านบาท และเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๖ ทดแทนรายการยกเลิกของ กปภ. ในโครงการวางท่อขยาย
เขตจําหน่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน จํานวน ๒ โครงการ จํานวนเงิน ๐.๖๑๐ ล้านบาท โดยงบประมาณไม่เกินกรอบ
วงเงินเดิมท่ีได้รับอนุมัติไปแล้ว รวมทั้งเห็นชอบในหลักการโครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗ 
โดยขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง จํานวน ๕๘๑ โครงการ วงเงินดําเนินการ 
๑,๓๓๐.๒๘๒ ล้านบาท และให้คณะอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการ กบอ. ตรวจสอบรายละเอียดโครงการดังกล่าว 
แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ือนําเสนอ กบอ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    ๑.๑.๕ เห็นชอบการมอบอํานาจให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ
เป็นผู้รับมอบอํานาจในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีปกครอง หมายเลขดําท่ี ๙๔๐/๒๕๕๖ แทน กบอ. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ีสี่ จนถึงท่ีสุด 
  ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการต่อไปด้วย 
   ๒.๑ การดําเนินการโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางระบบตรวจสอบ
และติดตามการดําเนินโครงการให้ชัดเจน โดยให้ประสานการดําเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การปลูกป่าได้ผลอย่างย่ังยืน และให้รายงานผลการดําเนินโครงการ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
   ๒.๒ การดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๖ (งบจัดหาถังบรรจุน้ํากลาง) เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับ
ภาวะภัยแล้งในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการจัดหาถังบรรจุน้ํากลางประจําหมู่บ้านท่ีประสบภัยแล้งระดับรุนแรง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งพร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี กรณีจํานวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ตํ่ากว่า
 ร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
 เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองบางซ่ือ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองบางซ่ือ จากคลองลาดพร้าว
ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา วงเงินโครงการท้ังสิ้น ๒,๔๘๓,๕๔๘,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง จํานวน ๒,๔๔๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
และวงเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารและควบคุมงานโครงการ จํานวน ๔๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท ซ่ึงรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนวงเงินค่าก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๕๐ (๑,๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท) และใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๕๐ 
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ส่วนงบประมาณค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมงานโครงการฯ จํานวน ๔๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท ให้กรุงเทพมหานครใช้จ่ายจากรายได้
ของกรุงเทพมหานครเอง ท้ังนี้ ในส่วนของเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณได้จัดสรรให้กรุงเทพมหานครไปแล้วในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นํามาหักออกจากเงินอุดหนุนท่ีรฐับาลจะให้การสนับสนุน 
   ๑.๒ ให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ) กรณีเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปีแรกตํ่ากว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น และให้ขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการฯ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙ 
   ๑.๓ ในกรณีการเสนอโครงการลงทุนแก้ไขปัญหาการระบายน้ําในอนาคต ให้กรุงเทพมหานครเสนอแผนทางเลือก
ในการดําเนินการเอง อาทิ แผนพัฒนาขุดลอกคูคลอง รวมท้ังแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยริมคลอง โดยระบุวิธีการ 
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ควบคู่กับการเสนอโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการระบายน้ํา เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย 
  ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร นําโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลองบางซ่ือ จากคลองลาดพร้าว
ถึงแม่น้ําเจ้าพระยา หารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของการดําเนินโครงการ
ของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการในการระบายน้ําเพื่อป้องกันอุทกภัยตามแผนบริหารจัดการน้ํา
ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย โดยยึดหลักของประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) 
ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน กบอ. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา
คลองบางบัวทอง ตําบลอ้อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวงเงินท้ังสิ้น ๔๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําแนกเป็นงานจ้างเหมา
ก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้กรมชลประทาน 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จํานวน ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงานดําเนินการเอง 
ค่าควบคุมงาน เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรมชลประทาน และเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับตามความจําเป็นต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. เห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ออกไปอีก โดยเร่ิมต้ังแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าการให้ความช่วยเหลือจะแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ 
หรือภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุซํ้าซากของจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงินไม่เกิน ๓๒,๖๒๗,๘๘๐ บาท และให้กระทรวงมหาดไทยขอทําความตกลงในรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณอีกครั้ง สําหรับการติดต้ังกล้องวงจรปิด เห็นควรให้ถือปฏิบัติ/ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๖ [เรื่อง การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)] และตรวจสอบความซํ้าซ้อนกับหน่วยงานต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

  ๒. เห็นชอบให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ผลผลิตการบริหารจัดการการป้องกันประเทศ 
งบบุคลากร รายการเงินเดือน จํานวน ๑,๑๗๙,๕๕๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะทํางานรักษาความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน/ภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังนี้ สํานักงบประมาณได้มีการตรวจสอบและประสานงานกับสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมแล้ว มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะเจียดจ่ายเพื่อดําเนินการดังกล่าวได้ โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษ
 เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การขยายระยะเวลา
มาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยขอแก้ไขหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ตามมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิม 
มอบหมายให้กระทรวงการคลังเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เป็น มอบหมายให้ศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยให้เป็นผลย้อนหลัง
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 
  นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก 
  ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้า
 และเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๑๐ 
(เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๑๕) จากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงข้ึนร้อยละ ๐.๒๘ 
(เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๒๗) ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร รวมท้ังสินค้าและบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาสูงข้ึน 
ได้แก่ หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน และหมวดเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ ในขณะท่ีดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๒๑ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ลดลงร้อยละ ๐.๐๗) จากการลดลงของราคาหมวดผักและผลไม้ 
และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมเป็นสําคัญ 
  ๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ดัชนีโดยเฉลี่ย
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีบางรายการสินค้าและบริการท่ีปรับตัวสูงข้ึนและลดลง ประกอบด้วย สินค้าและบริการที่มีราคาสูงข้ึน ได้แก่ 
หมวดเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน และหมวดเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ ขณะท่ีสินค้า
และบริการท่ีมีราคาลดลง ได้แก่ หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดอาหารสําเร็จรูป หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และหมวดเครื่องด่ืม
มีแอลกอฮอล์ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญคือ 
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศ 
  สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างตํ่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/
 กลุ่มเกษตรกร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างตํ่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  ๒. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการดําเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๓,๖๘๔.๗๑๔ ล้านบาท จําแนกเป็น 
   ๒.๑ อนุมัติเงินงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๙๖๖.๙๖๐ ล้านบาท 
เพ่ือชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีพักหนี้หรือลดภาระหนี้ให้สมาชิก จํานวน ๑,๔๔๕.๘๒๑ ล้านบาท และจัดสรรให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพแก่สมาชิก จํานวน ๕๒๑.๑๓๙ ล้านบาท 
   ๒.๒ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการโครงการเพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ย โดยให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรปีท่ี ๒ และปีท่ี ๓ ปีละ ๘๕๘.๘๗๗ ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๗๑๗.๗๕๔ ล้านบาท โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประสานกับสํานักงบประมาณในการขอตั้งงบประมาณต่อไป 
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖ โดยแบ่งพ้ืนท่ีรับประกันภัยออกเป็น ๕ พ้ืนท่ี 
ตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ พ้ืนท่ีเสี่ยงตํ่าท่ีสุด พ้ืนท่ีเสี่ยงตํ่ามาก พ้ืนท่ีเสี่ยงตํ่า พ้ืนท่ีเสี่ยงปานกลาง และพื้นท่ีเสี่ยงสูง โดยอนุมัติ
วงเงินงบประมาณ จํานวน ๔๙๔,๙๐๖,๒๒๑.๕๐ บาท เพ่ือให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นําไปดําเนิน
โครงการฯ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

   ๑.๒ ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายสํารองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจํานวน
ท่ีจ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR)+๑% 
ในปีงบประมาณถัดไป 
   ๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการรับประกันภัยและการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนความชัดเจนในการประกาศภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นท่ีประสบภัย ท้ังนี้ เพ่ือความถูกต้องและ
รวดเร็วในข้ันตอนการขอเอาประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกร 
  ๒. ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้สํารองจ่ายตามรายจ่าย
ท่ีเกิดข้ึนจริงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการแบ่งพ้ืนท่ี
ตามความเสี่ยงระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจน การกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการในแต่ละระดับความเสี่ยงของพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 
การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นธรรม การกําหนดอัตราค่าสินไหมทดแทนให้แตกต่างและสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเบี้ยประกันภัย
และมูลค่าความเสียหายเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนนิงาน
เรื่องการประกันภัยข้าวให้ชัดเจน มีความต่อเนื่องและย่ังยืน อาทิ การกําหนดมาตรการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัย 
การเข้าร่วมโครงการของผู้รับประกันภัย การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดอัตราค่าสินไหมทดแทน และแนวทางในการลดภาระ
งบประมาณของรัฐบาลในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยในระยะยาว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เกษตรกรได้ทราบข้อมูล
โครงการอย่างท่ัวถึง นอกจากน้ี ให้ ธ.ก.ส. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น ร่วมมือกันในการเร่งประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญ
ของโครงการฯ และพิจารณาขยายขอบเขตการรับประกันให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ มันสําปะหลัง อ้อย ยางพารา 
และปาล์มน้ํามัน รวมทั้งพิจารณาทบทวนการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ โดยให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม
ในระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีความรับผิดชอบในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม และการให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัยเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคายางพารา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) รายงานว่า ได้มีเกษตรกรท่ีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อน
จากผลกระทบของราคายางพารา และได้มีการปิดเส้นทางการจราจรบริเวณแยกควนหนองหงส์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
และได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนเกษตรกรแล้ว ซึ่งบางกลุ่มเข้าใจและยอมรับแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของ กนย. 
แต่ยังมีบางกลุ่มซ่ึงไม่ยอมรับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ๒. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหายางพาราบรรลุผลสําเร็จอย่างยั่งยืน จึงมอบให้ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) นําแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตามผลการพิจารณาของ กนย. เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ให้มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามการชุมนุมของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพ่ือมิให้
เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนและการบริการด้านสาธารณะ รวมท้ังให้คําชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐอย่างท่ัวถึงด้วย 
 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 
  เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ให้อํานาจหน้าท่ีของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนินการ
 ในพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศ เรื่อง ให้อํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนินการในพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด ต้ังแต่
วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 

 
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือใช้แทน
ยุทธศาสตร์ความม่ันคงชายแดน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ท่ีได้สิ้นสุดลง มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการมีภูมิคุ้มกัน การป้องกัน การลดเงื่อนไข
ของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการใช้กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการป้องกันประเทศเข้ามาดําเนินงานร่วมกัน ทั้งในระดับกระทรวง/กรม ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๖ ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ผนึกกําลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน 
และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง
ในมิติวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและการจัดการโดยสันติวิธี ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
  ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติรับความเห็นและข้อสังเกต
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีเห็นควรเพิ่มเติมสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับกลไกสําหรับแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ชายแดนซึ่งมี
ข้อระเบียบกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพ้ืนท่ีอนุรักษ์หลากหลายฉบับ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์
ได้โดยเร็ว และในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ เห็นควรให้หน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพเชิญหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมหารือและจัดทําแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป สําหรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน เห็นควร
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณดําเนินการเป็นลําดับแรกและเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ เห็นควรเร่งปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการปรับปรุง
กระทรวง กรม และหน่วยงานเทียบเท่าในปัจจุบัน ไปพิจารณาดําเนินการ แล้วแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน
และจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณรองรับการดําเนินงานยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
  ชัดเจน 
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
   ๑.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓๔๘ คดี 
   ๑.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๑,๘๕๕ คดี 
   ๑.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๔,๐๑๒ คดี 
  ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม 
   ๒.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ จับกุมได้ ๑๘๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๙ ของการรับแจ้ง (๓๔๘ คดี) 
   ๒.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ จับกุมได้ ๙๐๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๒ ของการรับแจ้ง (๑,๘๕๕ คดี) 
   ๒.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ จับกุมได้ ๑,๖๐๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๘ ของการรับแจ้ง (๔,๐๑๒ คดี) 
  ๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย 
รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชนให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
  ๔. จากผลการดําเนินการในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ พบว่าในด้านการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวม 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ เนื่องจากได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด เข้มงวดกวดขันในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนท่ีล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้สถิติคดีอาญาลดน้อยลง 
ส่วนด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุ่มคดีมีผลการปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชา
แต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถี่เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามห้วงเวลาที่เกิดเหตุมาก
ของแต่ละพ้ืนท่ี ให้หน่วยปฏิบัติพิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสมเป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
เร่งรัดจับกุมผู้กระทําผิดตามหมายจับคดีค้างเก่าอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการระดมกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสอง และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสอง และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสองของปี ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๒.๘ เทียบกับร้อยละ ๕.๔ ในไตรมาสแรก 
การขยายตัวในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า
ตามฐานท่ีสูงข้ึน ในขณะที่การส่งออกหดตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาท ด้านการผลิต
มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร อสังหาริมทรัพย์ การค้าปลีกค้าส่ง และการเงิน การขยายตัวของเศรษฐกิจ
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ และปรับผลของฤดูกาลออก หดตัวร้อยละ ๐.๓ รวมครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวร้อยละ ๔.๑ 
   ๑.๒ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๘-๔.๓ ปรับลดจากร้อยละ ๔.๒-๕.๒ ในการประมาณการ
ครั้งก่อนหน้า โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๖ และร้อยละ ๖ ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ในช่วง
ร้อยละ ๒.๓-๒.๘ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
   ๑.๓ ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี ๒๕๕๖ ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินมาตรการ
เพ่ือรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว 
ประกอบด้วย การเร่งรัดดําเนินมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ การเร่งรัดให้เม็ดเงินท่ีได้รับการอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนให้สามารถดําเนินโครงการลงทุนได้โดยเร็ว การเตรียมความพร้อมของโครงการลงทุนภายใต้แผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา และแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการดําเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น
ตลาดการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงินท้ังสิ้น ๑๗๐,๔๗๕.๐๒๗ ล้านบาท ภายในไตรมาสท่ี ๓ และ ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 [การกําหนดรายชื่อบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์] 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  [การกําหนดรายชื่อบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์] 
มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคําว่า “ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๓๑) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเพิ่ม “สํานักหักบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์” เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม เพ่ือให้การทําธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับสํานักหักบัญชีได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
[การกําหนดรายชื่อบริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์] ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
หลักการแล้วเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ได้แก่ มาตรการด้านการบริโภค
ภาคเอกชน มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการด้านการส่งออก ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในภาพรวมและการดําเนินงานในแต่ละด้าน 
ควรคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรอบด้าน เพ่ือให้การดําเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผล
ต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน อย่างแท้จริง และให้กระทรวงการคลังประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพ
เพื่อร่วมกันกําหนดเป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพ 
เพ่ือรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างสมํ่าเสมอ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพ่ือรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจปี ๒๕๕๖ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  ๓. ให้หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมเติม 
   ๓.๑ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพิ่มเติมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงการคลังในการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังรับไป
พิจารณาแก้ไขระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในทางปฏิบัติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย 
   ๓.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) รับไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในการเร่งรัดการจ่ายเงินของกองทุนต้ังตัวได้ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือให้ขบวนการขับเคลื่อน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วข้ึน รวมทั้งให้สํานักงบประมาณรายงานสถานภาพและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของกองทุนนอกงบประมาณให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาสด้วย 
   ๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณารายละเอียดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓.๔ ให้สํานักงบประมาณรับไปดําเนินการชี้แจงกับกระทรวงต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสัมมนา โดยขอความร่วมมือ
ให้กระทรวงจัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายในไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ 
ของปีงบประมาณ 
   ๓.๕ ให้กระทรวงท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการไว้แล้ว ดําเนินการจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมสินค้าไทยให้มากขึ้น เช่น สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกระทรวงมหาดไทย โครงการธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ 
เป็นต้น ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศและส่งเสริมการใช้สินค้าไทย 
   ๓.๖ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดทําวีซ่าเพื่อสนับสนุน
ภาคการท่องเที่ยวจากต่างชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ีอปรับโครงสร้างหนี้ต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีครบกําหนด
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ รุ่นอายุ ๑๘๒ วัน จํานวน 
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย งวดที่ ๑/๑๘๒/๕๖ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และงวดท่ี ๒/๑๘๒/๕๖ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ครบกําหนดในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ กระทรวงการคลังจึงจําเป็นต้องดําเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้ต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว 
  ๒. ข้ันตอนในการดาํเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต๋ัวสัญญาใช้เงินฯ ประกอบด้วย 
   ๒.๑ การกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อายุเงินกู้ไม่เกิน ๑ เดือน วงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น 
วงเงินท่ี ๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระคืนต้นเงินต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ งวดท่ี ๑/๑๘๒/๕๖ 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวงเงินท่ี ๒ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระคืน
ต้นเงินต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ งวดท่ี ๒/๑๘๒/๕๖ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

   ๒.๒ การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ จํานวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือนําเงินท่ีได้
จากการประมูลไปชําระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้น ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๗ 
(LB196A) จํานวน ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๘ (LB326A) 
จํานวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้จํานวนรวม ๑๗,๗๐๙ ล้านบาท 
  ๓. กระทรวงการคลังได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังปรับลดวงเงินการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๘ รวมท้ังประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้
ดังกล่าว จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินระยะสั้นเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินการจําหน่ายพันธบัตรเพ่ือการบริหารหนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๘ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๗ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี ๘ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ในไตรมาสท่ี ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่โดยการปรับโครงสร้างหนี้
พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดท้ังจํานวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงอยู่ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ในส่วนของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลท่ีเป็นหนี้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เม่ือรายจ่ายสูงกว่า
รายได้ วงเงิน ๒๗๗,๔๑๒.๑๓ ล้านบาท และอยู่ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๔ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๔ (๑) 
  ๒. ขั้นตอนในการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลังได้ดําเนินการกู้เงินระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน ๑ แห่ง วงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท อายุเงินกู้ไม่เกิน ๑ เดือน เพ่ือนําไปชําระคืนต้นเงินพันธบัตรรัฐบาลท่ีครบ
กําหนดไถ่ถอนในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยการออกพันบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๙ 
(LB416A) อายุคงเหลือ ๒๘.๐๒ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๐ ต่อปี จํานวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๒ อายุ ๓๐.๖๕ ปี ทําให้พันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีปริมาณรวม ๘๖,๙๓๖ ล้านบาท โดยประมูล
ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และนําเงินท่ีได้จากการประมูลไปชําระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้น 
  ๓. กระทรวงการคลังได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว 
จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินระยะสั้นเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ ฯ) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๙ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการท่ีจําเป็นและต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ 
ซ่ึงจะสามารถช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศขยายตัวและมีเสถียรภาพ
มากข้ึน รวมท้ังเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน โดยวิธีการแปรสภาพกองทุน ได้แก่ การขยายอายุกองทุน 
และปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ รูปแบบ โครงสร้างเงินทุน และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นควรกําหนดนิยามและขอบเขตของการลงทุนเชิงรุก (Active Portfolio 
Management) ให้มีความชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบาย หลักการ และเงื่อนไขท่ีจะใช้ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของกองทุนฯ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว และเมื่อภายหลังกองทุนฯ แปรสภาพ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณาช่วงระยะเวลาท่ีจะจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
ช่องทางการออมและการลงทุนแก่ประชาชนให้มากขึ้น ท้ังนี้ ในการแปรสภาพกองทุนฯ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซ้ือหุ้น
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน 
๑๗๐,๔๗๕.๐๒๗ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ หรือไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการใช้จ่าย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามที่
สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยังคงมีความจําเป็นต้องดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมท่ีจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผ่อนผันต่อไป 
   ๑.๒ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว และไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการหรือรายการภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ แต่ยังมีความจําเป็น 
ท่ีจะดําเนินการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการ/รายการท่ีไม่สามารถดําเนินการหรือมีความซํ้าซ้อน หรือท่ีได้ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณ
เหลือจ่าย หรือคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ให้พิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากโครงการ/รายการเดิม เพ่ือนําไปดําเนินการ
เป็นรายการงบประมาณท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล, เป็นรายการ
งบประมาณท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน, เป็นรายการงบประมาณ 
ท่ีมีความพร้อมสามารถดําเนินงานได้ทันทีภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖, เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเท่านั้น, เป็นรายการท่ีผ่านการตรวจสอบข้อกําหนดตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ แล้ว เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
และเป็นรายการท่ีแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน สําหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หากรายการใดที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินคงเหลือ ให้ส่งคืน
สํานักงบประมาณ และหากมีความจําเป็นต้องนําไปใช้จ่ายในรายการอ่ืน ๆ ให้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  ๒. ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ) ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๕-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๕-มิถุนายน 
๒๕๕๖) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๓ มีการเบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๑,๖๖๓,๙๓๘.๐๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๙.๓๓ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๓๓ 
เป็นการเบิกจ่ายในรายจ่ายประจํา จํานวน ๑,๔๖๔,๖๘๗.๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๓๕ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา
หลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๑,๙๙๖,๗๒๙.๑๓ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๙๙,๒๕๐.๔๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๙.๔๑ 
ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๔๐๓,๒๗๐.๘๗ ล้านบาท ตํ่ากว่าเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๐.๕๙ 
  ๒. เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๓๐๐,๒๕๕.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๘๙,๖๗๕.๗๘ ล้านบาท 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

หรือร้อยละ ๖๓.๑๗ ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการที่ควรให้ความสําคัญ ได้แก่ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู 
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง
สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๓,๙๑๗.๗๙ ล้านบาท 
  ๓. เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล้านบาท 
เบิกจ่ายต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๔,๓๔๑.๔๙ ล้านบาท 
  ๔. เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
จํานวน ๑๐,๑๒๓.๔๙ ล้านบาท 
  ๕. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๑๑๒,๘๐๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐ ของแผนการลงทุนท้ังปี จํานวน ๓๗๗,๓๑๗ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะในประเด็นสําคัญเพ่ิมเติม เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการ
เพื่อให้การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
เชิงนโยบายด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงให้ความสําคัญและกําชับหน่วยงานภายใต้
สงักัดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๒.๑ กลุ่มรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาปรับเกลี่ย
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งท่ีมีอยู่ให้เป็นนักวิชาการเงินและบัญชีให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ หากยังไม่เพียงพอให้นําเสนอคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) เพื่อพิจารณาต่อไป และเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้ผู้บริหารให้
ความสําคัญในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเหมาะสม หรืออาจพิจารณาการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน 
    ๑.๒.๒ กลุ่มกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนแก่กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ควรพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์
ในการบริหารงบประมาณของแผ่นดินในภาพรวม 
    ๑.๒.๓ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดจัดทํารายงานการเงิน
ส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๑๑ ข้อ ๘๙ และส่งสําเนารายงานการเงิน 
ให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ และเพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินสดและเงินฝากธนาคารของ อปท. 
ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม เห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินกํากับดูแลเร่งรัดให้ อปท. ใช้จ่ายเงิน
ในการดําเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ และนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างรวดเร็วเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของ อปท. ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานจากรัฐอย่างท่ัวถึง 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปประสานงานเพื่อเร่งรัดให้กรุงเทพมหานครจัดทํารายงานการเงินส่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๑๑ ข้อ ๘๙ และส่งสําเนารายงานการเงิน
ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วนต่อไป 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการและกําหนดทิศทางการดําเนินกิจการในอนาคตของการรถไฟ
 แห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีรายงานว่า ตามที่ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ
และกําหนดทิศทางการดําเนินกิจการในอนาคตของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ และเห็นควร
มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปศึกษารายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. การจัดทําแบบจําลองทางการเงิน (financial model) เพ่ือบริหารจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของ รฟท. ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ 
  ๒. การดําเนินการด้านเทคนิคในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการรถไฟ โดยพิจารณาถึงความจําเป็นเหมาะสม 
ความพร้อม องค์ความรู้ ทักษะ และความชํานาญ โดยให้พิจารณาท้ังในส่วนท่ี รฟท. มีความพร้อมและมีศักยภาพในการดําเนินการได้เอง 
และในส่วนท่ีจะให้หน่วยงานภายนอกรับไปดําเนินการ (outsource) ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ 
  ๓. รูปแบบการให้บริการ (service design) เพ่ือพิจารณาความพร้อมและรูปแบบในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร 
รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ รฟท. มีรายได้เพ่ิมข้ึน เช่น การนําผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีเป็นสินค้าและอาหาร
ท่ีเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดมาจัดจําหน่าย ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ 
  ๔. การบริหารจัดการด้านราคา (pricing) เพ่ือพิจารณาแนวทางการกําหนดราคาค่าโดยสารและบริการให้สอดคล้อง 
กับต้นทุน โดยให้นําการกําหนดราคาของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซ่ือ-รังสิต มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งการกําหนด
ผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ของ รฟท. เช่น การใช้ท่ีดินบริเวณมักกะสันและบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
เป็นต้น ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ 
  ท้ังนี้ จะได้มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาในรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวข้างต้นต่อไป สําหรับการดําเนินงาน
ในชั้นต้น ให้ รฟท. เร่งรัด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสถานีรถไฟต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของห้องน้ํา การอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมท้ังการจัดทําป้ายบอกทางในสายทางท่ีมีผู้ใช้บริการจํานวนมาก เช่น กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-อยุธยา 
ให้มีความเหมาะสม ชัดเจนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินสําหรับใช้ในการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่องการดําเนินงาน ในวงเงิน 
๔,๘๙๑.๔๖๐ ล้านบาท ซ่ึงอยู่ในกรอบวงเงินท่ีบรรจุไว้ในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี ๒ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๗๘๙.๒๕๓๙ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑.๗๑๖๑ ล้านบาท 
รวมท้ังสิ้น ๘๑๐.๙๗๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้แล้ว สําหรับกรณีขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการ
ของ รฟท. ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓) 
ซ่ึงประกอบด้วย ๓ หน่วยธุรกิจ ได้แก่ หน่วยธุรกิจการเดินรถ หน่วยธุรกิจการซ่อมบํารุง หน่วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน และ ๑ บริษัทลูก 
เพ่ือดําเนินโครงการ Airport Rail Link โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการบริหาร
หน่วยธุรกิจในปัจจุบันของ รฟท. ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถบริหารจัดการแบ่งแยกบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และรับรู้ผลกําไรขาดทุน
ของแต่ละหน่วยธุรกจิได้อย่างชัดเจน และให้ รฟท. เร่งดําเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ท้ังการดําเนินงานในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม รวมท้ังให้ความสําคัญและเร่งดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ รฟท. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

  



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจําครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ (Business 
 Sentiment Survey on Japanese Corporations in Thailand, 1st Half of 2013) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจําครึ่งแรก
ของปี ๒๕๕๖ (Business Sentiment Survey on Japanese Corporations in Thailand 1st Half of 2013) ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. สภาพธุรกิจในช่วงคร่ึงแรกของปี ๒๕๕๖ โดยรวมยังอยู่ในทิศทางท่ีดี ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจในคร่ึงแรกและคร่ึงหลัง
ของปี ๒๕๕๕ อยู่ท่ีระดับ +๖๒ และ +๔๑ ตามลําดับ แต่ปรับตัวลดลงเป็น +๑๗ และ +๑๙ ในคร่ึงแรกและคร่ึงหลังของปี ๒๕๕๖ 
ตามลําดับ โดยดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจในคร่ึงแรกของปี ๒๕๕๖ มีค่าเป็นบวกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
  ๒. การลงทุนในสินค้าทุนของผู้ประกอบการประเภทอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมเติม
ในปี ๒๕๕๖ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเคมีมีแนวโน้มท่ีจะลงทุนเพ่ิมสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๕๔ และ ๔๗ ตามลําดับ 
ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมท่ัวไปมีแนวโน้มลดการลงทุนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๕๒ และ ๕๐ ตามลําดับ 
  ๓. การส่งออก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยตลาดส่งออกท่ีมีแนวโน้ม
สดใสในอนาคต ลําดับที่ ๑ คือ ตลาดอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมา ได้แก่ ตลาดพม่า เวียดนาม อินเดีย และญี่ปุ่น 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗  ๓๓  ๓๑ และร้อยละ ๒๒ ตามลําดับ ส่วนตลาดยุโรปอยู่ในลําดับที่ ๑๒ ร้อยละ ๙ และตลาดสหรัฐอเมริกา
อยู่ในลําดับท่ี ๑๐ ร้อยละ ๑๑ 
  ๔. การขยายฐานการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจขยายฐานการลงทุนประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยประเทศเพ่ือนบ้านท่ีผู้ประกอบการตัดสินใจขยายการลงทุนหรือได้ขยายฐานการลงทุนไปแล้ว ลําดับท่ี ๑ คือ อินโดนีเซีย คิดเป็น
ร้อยละ ๕๙ รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ ๓๙  ๓๐  ๑๒ และร้อยละ ๑๐ ตามลําดับ 
  ๕. ความท้าทายในการบริหารงานของผู้ประกอบการ ผลการสํารวจพบว่า การแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงมากขึ้น
มีความสําคัญเป็นลําดับท่ี ๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมา ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของค่าแรง ร้อยละ ๕๖ การขาดบุคลากรระดับบริหาร 
ร้อยละ ๕๔ การแข่งขันทางด้านราคาท่ีส่งผลให้ราคาสินค้าตํ่าลง ร้อยละ ๔๘ และการโยกย้ายงานของลูกจ้าง ร้อยละ ๓๒ 
  ๖. ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย ผลการสํารวจพบว่า การพัฒนาพิธีการศุลกากรเป็นประเด็นท่ีมีข้อเรียกร้องมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมา ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ร้อยละ ๓๖ การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ ๓๔ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๓๐ การผ่อนปรนกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ร้อยละ ๒๙ 
และการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ ๒๙ สําหรับผลสํารวจจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พบว่า การพัฒนา
พิธีการศุลกากรเป็นประเด็นท่ีผู้ประกอบการเรียกร้องมากท่ีสุด ร้อยละ ๕๖ รองลงมา ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพการเมือง ร้อยละ ๓๙ 
การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ ๓๗ ในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม ผลการสํารวจพบว่า การผ่อนคลาย
กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของชาวต่างชาติเป็นประเด็นที่มีข้อเรียกร้องมากที่สุดร้อยละ ๔๔ รองลงมา ได้แก่ การพัฒนา
พิธีการศุลกากร ร้อยละ ๔๑ และการขอใบอนุญาตทํางานและวีซ่า ร้อยละ ๓๖ 
  ๗. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการแข็งค่าของเงินบาท
มีผลกระทบทางลบ ร้อยละ ๒๗ รองลงมามองว่ามีผลกระทบทางลบเล็กน้อย ร้อยละ ๒๕ และมีผลกระทบทางบวกเล็กน้อย ร้อยละ ๒๓ 
ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการอ่อนค่าของเงินเยนมีผลกระทบทางบวกเล็กน้อย ร้อยละ ๔๐ และไม่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจ ร้อยละ ๒๘ ในด้านการรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทําสัญญาซ้ือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ร้อยละ ๔๕ รองลงมา ได้แก่ การเพ่ิมสัดส่วนการจัดซ้ือวัตถุดิบจากในประเทศ ร้อยละ ๒๕ การเพ่ิมธุรกรรม 
ในรูปเงินบาท ร้อยละ ๑๘ และการเพิ่มยอดขายในประเทศไทย ร้อยละ ๑๗ 
  ๘. มาตรการในการขับเคล่ือนการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในระยะกลางและระยะยาว ผลการสํารวจพบว่า การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านถนนเป็นมาตรการท่ีผู้ประกอบการเห็นว่ามีความสําคัญเป็นลําดับแรก ร้อยละ ๖๒ รองลงมา ได้แก่ การพัฒนา
ความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ ๓๘ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ร้อยละ ๓๗ การศึกษา ร้อยละ ๓๓ และ
การใช้แรงงานต่างด้าว ร้อยละ ๓๑ ในด้านการพัฒนาแรงงาน ผู้ประกอบการเห็นว่าประเทศไทยควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ ๓๖ รองลงมา ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ร้อยละ ๓๓ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๘ ในด้านความได้เปรียบของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานไทย 
มีความได้เปรียบในด้านทัศนคติการทํางาน ร้อยละ ๔๐ รองลงมา ได้แก่ ความเข้าใจในธุรกิจ ร้อยละ ๒๖ และความรู้ท่ัวไป ร้อยละ ๒๕ 
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                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ท่ีได้แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมทุน
กับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างหลักเกณฑ์ฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑. กําหนดนิยามคําว่า “สํานักงาน” คณะกรรมการ” “รัฐมนตรี” “การร่วมทุน” 
  ๒. กําหนดวัตถุประสงค์การร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
  ๓. กําหนดลักษณะในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
  ๔. กําหนดให้การร่วมทุน หากเข้าลักษณะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ให้สํานักงานปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
  ๕. กําหนดวงเงินการเข้าร่วมทุนของ สวก. ในแต่ละปีงบประมาณ 
  ๖. การร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนให้ทําเป็นโครงการ โดยวงเงินการเข้าร่วมทุนต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของมูลค่าโครงการ
และให้อยู่ในอํานาจการอนุมัติ 

๗. ในการเขา้ร่วมทุน สวก. ต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญาการเข้ารว่มทุนกับนิติบุคคลอ่ืน โดยร่างสัญญาการร่วม
ทุนกับนิติบุคคลอ่ืนจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดก่อนการลงนามสัญญา 

  ๘. ให้ สวก. ติดตาม กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน 
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย ประธานสภาหอการค้าไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จํากัด นายกสมาคมกลุ่มเกษตรกร 
ผู้รวบรวมน้ํานมดิบ นายกสมาคมผู้ประกอบการแปรรูปอาหารนม นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประธานกรรมการ
แต่งต้ัง ๒ ท่าน เป็นกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นเลขานุการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อํานวยการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒. อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ศึกษา และจัดทําแนวทางรวมท้ังมาตรการในการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมนม ท่ีเชื่อมโยงเป็นระบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก เชิญบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือขอเอกสารหลักฐาน โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของทางราชการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
เพ่ือการดําเนินงานได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี และดําเนินการอ่ืนตามท่ี
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่รับทราบร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕.๑ (๓) โดยตัดข้อความ “ยกเว้นรายการสินค้าควบคุมท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด” เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชย์มิได้มีกฎหมายกําหนดราคาจําหน่ายปลีก เพียงแต่กําหนดให้ผู้จําหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายปลีกให้ชัดเจน
และเปิดเผย และกํากับดูแลให้ราคาจําหน่ายเป็นไปตามกลไกตลาด สําหรับราคาจําหน่าย ณ โรงงาน จะกําหนดให้ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต 
ผู้นําเข้า เพื่อจําหน่ายแจ้งราคาจําหน่าย และรายละเอียดของสินค้า ห้ามจําหน่ายแตกต่างจากที่แจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเท่านั้น ตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ แล้วดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ีต่อไปได้ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบให้อนุมัติเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนท้ิงช่วง วาตภัย โรคพืชระบาด ได้แก่ โรคแอนแทรคโนสในหอมแดง โรคเห่ียว
ในมะเขือเทศ โรคเห่ียวเขียวในแตงโม โรคไหม้ในข้าวนาปรัง โรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ โรคใบจุดสีม่วงในกระเทียมและหอมแดง 
และไรกระเทียม รวมท้ังศัตรูพืชระบาด และภัยอ่ืน ๆ ได้แก่ น้ําทะเลเป็นพิษจากการตายของแพลงตอนจมลงสู่พ้ืนทะเล เกิดก๊าซ
แอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า น้ําทะเลเปล่ียนสี (ข้ีปลาวาฬ) ช่วงประสบภัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
รวม ๔๒ จังหวัด เกษตรกรจํานวน ๖๙๒,๓๑๗ ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือรวมท้ังสิ้น ๖,๐๙๒,๘๗๘,๙๖๗ บาท 
   ๑.๒ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาและ
กรอบวงเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
   ๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติก่อนวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
ท่ีเหลือท้ังหมด เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาโดยด่วนต่อไป 
  ๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําทุกปี 
เช่น อุทกภัย ภัยศัตรูพืชระบาด และภัยแล้ง เป็นต้น เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ ทําให้สูญเสียงบประมาณจํานวนมากและไม่เกิด
ความย่ังยืน ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากย่ิงข้ึน สมควรท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย จะได้พิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการในเชิงรุกเพ่ือการเตรียมการ 
และป้องกันหรือบรรเทาปัญหา/ภัยต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนล่วงหน้า โดยให้นําผลการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถานการณ์การผลิตเหล็ก คาดว่าการผลิตท้ังเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว
จะขยายตัวข้ึนเล็กน้อย โดยในส่วนของเหล็กแผ่นรีดร้อนการผลิตอาจจะเพิ่มข้ึนเนื่องจากผลทางบวกจากการใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด แต่แนวโน้มการผลิตโดยรวมจะขยายตัวเล็กน้อยเนื่องจากราคาในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง จึงเป็นการจูงใจให้ลูกค้า
นําเข้าเหล็กมาจากต่างประเทศ 
  ๒. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ ๑๐ 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะปรับลดลงร้อยละ ๖ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลงร้อยละ ๒๑ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกหลักยังไม่ฟ้ืนตัว และมีสัญญาณ
การชะลอตัวของการนําเข้าส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแสดงว่าการผลิตเพ่ือการส่งออกในอนาคตจะยังไม่เพ่ิมข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand 
 Privilege Card) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจโครงการ
บัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จํากัด ต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาดําเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ต่อไป (วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
   ๑.๑ การดําเนินการด้านบริหาร บริษัทฯ ยังคงให้บริการตามปกติแก่สมาชิกเดิม ซ่ึง ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
บริษัทฯ มีจํานวนสมาชิกท้ังสิ้น ๒,๕๓๔ ราย โดยบริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการเจรจากับสมาชิกเดิมเกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิ 
โดยให้สมาชิกเดิม จํานวน ๒,๕๓๔ ราย เปลี่ยนแปลงสิทธ์ิมาเป็นสมาชิกใหม่ท่ีมีบริการหรือสิทธิประโยชน์ในระดับคุณภาพท่ีดีข้ึน
โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกเพ่ิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกพันธมิตรคู่ค้า (Vendor) ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟ 
สปา บริการรถรับ-ส่ง ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษี เพ่ือรองรับการให้บริการสําหรับสมาชิกใหม่ 
รวมทั้งได้จัดทําแผนธุรกิจ บุคลากร การตลาด การขาย แผนปฏิบัติการ ตลอดจนแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
   ๑.๒ การดําเนินการด้านการตลาด บริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางการจําหน่ายบัตรสมาชิก โดยใช้เครือข่าย
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท้ังในและต่างประเทศดําเนินการ เพ่ือขยายโอกาสในการจําหน่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น และมีนโยบายเปิดให้หน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด สามารถเป็นตัวแทน
จําหน่ายได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎเกณฑ์ รวมทั้งได้จ้างออกแบบและจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การขายและเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อเตรียมเปิดจําหน่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ๒. การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   ๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ 
พริวิเลจ คาร์ด จํากัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการใหญ่ฯ 
   ๒.๒ บริษัทฯ ร่วมกับ ททท. ได้เชิญผู้แทนการตลาดจากสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 
๑๘ แห่ง และผู้แทนการตลาดจากประเทศในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป จํานวน ๙ แห่ง มารับมอบนโยบายเพื่อเร่ิมดําเนินการขาย
บัตรสมาชิก 
  ๓. การดําเนินการขอรับความร่วมมือและสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใหม่ เม่ือวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้สําเร็จตามแผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดการสัมมนาในประเทศ) มีสาระสําคัญคือ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
และมัคคุเทศก์เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว 
   ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มีสาระสําคัญคือ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ ทศ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ฉบับท่ี ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับท่ี ๕๐๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกําหนดเงื่อนไขและอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินประเภทท่ีเป็นยานพาหนะ ท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไว้
ในการประกอบกิจการของตนเอง สําหรับทรัพย์สินท่ีได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ในอัตราร้อยละห้าสิบ
ของมูลค่าต้นทุน สําหรับส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับท่ี ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ สําหรับทรัพย์สินท่ีได้มา
และอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้และการหักคา่เสื่อมราคาของทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ จึงเห็นควรรายงานผลการดําเนินการและ
ประเมินความสําเร็จของมาตรการดังกล่าว เพ่ือนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สถานการณ์สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีสําคัญ (ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีสําคัญ (ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ราคาขายปลีกขายส่งสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค เทียบกับสัปดาห์ก่อน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
สินค้าอาหารสด หมวดโปรตีน สุกร ราคาเนื้อแดง-สะโพก ๑๓๐-๑๓๕ บาท/กก. สูงข้ึนร้อยละ ๒.๗๑ ไก่ ราคาไก่สดท้ังตัว (รวมเคร่ืองใน) 
๗๐-๗๕ บาท/กก. ราคาทรงตัว และไข่ไก่ ราคาฟองละ ๓.๓๕-๓.๔๕ บาทสูง ข้ึนร้อยละ ๓.๐๓ หมวดผัก คะน้า ราคา ๑๕-๑๘ บาท/กก. 
ลดลงร้อยละ ๒๑.๔๓ กะหล่ําปลี และถั่วฝักยาว ราคาทรงตัว อยู่ท่ี กก.ละ ๑๘-๒๐ บาท และ ๒๒-๒๕ บาท/กก. สําหรับสินค้าอุปโภค
บริโภค ราคาทรงตัว 
  ๒. ราคาขายปลีกขายส่งสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค เทียบกับสัปดาห์นี้ปีก่อน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
สินค้าอาหารสด คะน้า ราคาลดลงร้อยละ ๑๓.๑๖ กะหล่ําปลี ราคาทรงตัว ในขณะท่ีสุกร ไก่ไข่ ถ่ัวฝักยาว ราคาสูงข้ึนร้อยละ ๔.๔๔-๒๖.๑๙ 
สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค น้ํามันพืชราคาลดลง 
 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 
  การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือเชียงแสนและค่าธรรมเนียมอันเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตท่าเรือเชียงแสนและค่าธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดนิเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้บริเวณท่าเทียบเรือ ในแม่น้ําโขง เขตอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
เป็นเขตท่าเรือเชียงแสน และให้สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดําเนินการอนุญาต ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนนิการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) งานสัญญาที่ ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-
 บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) และความเห็นในการคดัเลือกเอกชนเขา้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
 ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ งานสัญญาท่ี ๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบวงเงินค่างานระบบขบวนรถไฟฟ้าในส่วนของสัญญาท่ี ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-
บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) จํานวน ๔,๘๔๑ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นวงเงินท่ีเหมาะสม จึงเห็นควร
ให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) พิจารณาปรับลดค่างานระบบขบวนรถไฟฟ้าตามกรอบ
วงเงินดังกล่าว ท้ังนี้ หาก BMCL ไม่สามารถปรับลดกรอบวงเงินดังกล่าวได้ เห็นควรให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดําเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไป 
   ๑.๒ ให้คณะกรรมการฯ เจรจากับ BMCL ในการพิจารณาปรับร่างสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมท้ังให้กระทรวงคมนาคมเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประกอบการเจรจาดังกล่าว 
ท้ังนี้ ในข้ันการพิจารณาเจรจาปรับร่างสัญญาดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ต่อภาครัฐและความเป็นธรรมระหว่างคู่สัญญาด้วย 
   ๑.๓ เห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาท่ี ๕) 
โดยเริ่มต้นจากรูปแบบ PPP Net Cost หากรูปแบบดังกล่าวไม่ประสบผลสําเร็จ ให้สามารถดําเนินการในรูปแบบ PPP Gross Cost 
โดยให้คณะกรรมการฯ รับไปดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ ในการนําเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงคมนาคมแยกการนําเสนอเรื่องงานสัญญาท่ี ๕ 
ออกจากการพิจารณาผลการเจรจาต่อรองกับ BMCL งานสัญญาท่ี ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานี
คลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) และนําเสนอทั้ง ๒ เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีมีความต่อเนื่องกัน 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมนําเสนอร่างสัญญาที่ได้พิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุด
ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ 
(ครั้งท่ี ๑๔๕) เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา ๕ เรื่อง 
    ๑.๑.๑ แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

     ๑.๑.๑.๑ เห็นชอบให้ยกเลิกมติ กพช. เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ภาคครัวเรือน ให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี ๒๔.๘๒ บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี ๒๕๕๖ 
     ๑.๑.๑.๒ เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยให้ปรับขึ้น
เดือนละ ๐.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี ๒๔.๘๒ บาท
ต่อกิโลกรัม 
     ๑.๑.๑.๓ เห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ภาคครัวเรือน โดยครัวเรือนรายได้น้อยช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัมต่อ ๓ เดือน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร 
ช่วยเหลือตามการใช้จริงไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัมต่อเดือน ท้ังนี้ ผู้ได้รับการช่วยเหลือสามารถเลือกใช้ถังขนาดใดก็ได้ แต่ไม่เกินขนาดถัง 
๑๕ กิโลกรัม 
    ๑.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 
     ๑.๑.๒.๑ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการฯ 
     ๑.๑.๒.๒ เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน กําหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแต่ละปีให้ชัดเจน วันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (SCOD) และให้มีการเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้ารายใหม่โดยรับ
การส่งเสริมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามปริมาณรับซ้ือท่ีจะมีการประกาศเป็นรายเชื้อเพลิงต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
     ๑.๑.๒.๓ เห็นชอบให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า 
หลักเกณฑ์และการออกประกาศเชิญชวน รวมทั้งกํากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือก รวมถึงการเร่งรัดให้มีการดําเนินการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบตามเป้าหมาย และรายงานผลให้กระทรวงพลังงานทราบเป็นรายไตรมาสต่อไป 
     ๑.๑.๒.๔ เห็นชอบให้ กฟผ. ร่วมกับ กกพ. จัดทําแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบของโครงการพลังงานหมุนเวียนท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) แล้วอย่างเร่งด่วนและรายงาน กพช. ต่อไป 
     ๑.๑.๒.๕ เห็นชอบให้การไฟฟ้าท้ัง ๓ แห่ง [กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.)] จัดทําแผนการลงทุนระบบส่งไฟฟ้าและระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
ของประเทศ 
     ๑.๑.๒.๖ เห็นชอบให้ กกพ. ดําเนินการเร่งรัดออกใบอนุญาตสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ One Stop Service และรายงานผลการดําเนินงานให้ กพช. ทราบต่อไป 
    ๑.๑.๓ การปรับค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๕% ใน ๑๐ ปี 
ตามการบรูณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เห็นชอบการปรับค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ รวม ๓ เป้าหมาย คือ 
เพ่ือการผลติไฟฟ้า เพ่ือผลิตความร้อน และเพ่ือใช้ในการคมนาคมขนส่ง และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ดําเนินการต่อไป 
    ๑.๑.๔ การพิจารณาอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สําหรับโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 
     ๑.๑.๔.๑ เห็นชอบให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าโครงการฯ 
     ๑.๑.๔.๒ เห็นชอบอัตรา FiT โครงการฯ โดยมีระยะเวลาสนับสนุน ๒๕ ปี  
     ๑.๑.๔.๓ เห็นชอบปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการฯ ในปี ๒๕๕๖ รวมกําลังผลิตติดต้ัง 200 MWp  
     ๑.๑.๔.๔ เห็นชอบให้ กกพ. ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์
และการออกประกาศเชิญชวน รวมท้ังการกํากับดูแลข้ันตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในการจัดทํากระบวนการ
ขอใบอนุญาตแบบ One Stop Service ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๑.๑.๔.๕ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเชื่อมโยงโครงข่ายและอุปกรณ์
ท่ีเกี่ยวข้องสําหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย โดยให้ กกพ. ไปกําหนดอัตราการลดหย่อนค่าเชื่อมโยงท่ีเหมาะสมต่อไป 
     ๑.๑.๔.๖ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพลังงานหารือในรายละเอียดเก่ียวกับ
มาตรการสนับสนุนทางภาษีต่อไป 
    ๑.๑.๕ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน 
     ๑.๑.๕.๑ เห็นชอบให้ดําเนินการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการฯ โดยมีเป้าหมายกําลังการผลิตติดต้ัง
รวม 800 MWp 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

     ๑.๑.๕.๒ เห็นชอบอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าพิเศษสําหรับโครงการฯ ในอัตราพิเศษ แบ่งเป็น ปีท่ี ๑-๓ 
ระบบ Feed-in Tariff อัตรา ๙.๗๕ บาทต่อหน่วย ปีท่ี ๔-๑๐ ระบบ Feed-in Tariff อัตรา ๖.๕๐ บาทต่อหน่วย และปีท่ี ๑๑-๒๕ 
ระบบ Feed-in Tariff อัตรา ๔.๕๐ บาทตอ่หน่วย โดยให้มีวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี ๒๕๕๗ 
     ๑.๑.๕.๓ เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ดําเนินการพัฒนาโครงการฯ ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ 
     ๑.๑.๕.๔ เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ออกระเบียบหลักเกณฑ์
ในการดําเนินการพัฒนาโครงการฯ รวมถึงดําเนินการคัดเลือกหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพเพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และรายงานผลการคัดเลือก
ให้ กพช. ทราบ 
     ๑.๑.๕.๕ เห็นชอบให้ กกพ. ออกระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าต่อไป โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการรับซ้ือ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ที่ต่างจากค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เป็นค่าใช้จ่าย
ตามนโยบายภาครัฐในสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
   ๑.๒ เรื่องเพื่อทราบ ๒ เรื่อง 
    ๑.๒.๑ การกําหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสําหรับภาคขนส่ง  
     ๑.๒.๑.๑ เห็นชอบการกําหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ 
     ๑.๒.๑.๒ มอบ กบง. เป็นผู้พิจารณาค่าบริหารจัดการในการขายส่งก๊าซ 
    ๑.๒.๒ แนวทางการดําเนินการเสริมสร้างความม่ันคงระบบไฟฟ้าภาคใต้  
     ๑.๒.๒.๑ เห็นชอบให้ กฟผ. ดําเนินการตามแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคงระบบไฟฟ้าภาคใต้
ให้ กฟผ. เพ่ิมชั่วโมงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากระบี่เต็มกําลังการผลิต และให้พิจารณาใช้น้ํามันปาล์มดิบในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่  
ในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของปริมาณการใช้น้ํามันเตา เพ่ือลดปัญหาด้านการขนส่งน้ํามันเตา  
     ๑.๒.๒.๒ มอบ กกพ. กํากับดูแลการดําเนินการ 
  ๒. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
บนอาคาร หรือในบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย หากใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป (เทียบเท่า 
๓.๗๓ กิโลวัตต์) จัดเป็นโรงงานจําพวกท่ี ๓ ก่อนการก่อสร้างหรือติดต้ังเคร่ืองจักรเพ่ือประกอบการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อน และในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาเป็นกิจการ  
ท่ีต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในด้านการจัดการของเสียอันเกิดจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีชํารุดเสียหายหรือหมดอายุจากการใช้งาน ดังนั้น ในกระบวนการอนุญาต
จึงจําเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจริง รวมท้ังควรมีมาตรการ
กํากับดูแลและควบคุมผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเซลแสงอาทิตย์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
นอกจากนี้ ควรกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการฯ ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
 (NGV) จํานวน ๓,๑๘๓ คัน เพ่ือนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีใช้น้ํามันดีเซลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 
๓,๑๘๓ คัน เพ่ือนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีใช้น้ํามันดีเซลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การจัดซ้ือรถโดยสาร NGV จํานวน ๓,๑๘๓ คัน ขสมก. จะดําเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี แบง่การประมูลเป็น ๘ กลุ่ม โดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ขสมก. และกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ 
วิจารณ์ให้ความเห็น รวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

  ๒. การจัดระบบเส้นทางเดินรถ และการปรับอัตราค่าโดยสาร กระทรวงคมนาคมได้แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบ
รถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทาง
โดยภาพรวมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อมการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาดําเนินงานจัดทํารายงานข้อสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องตันของคณะทํางานดังกล่าว 
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาจัดทําโครงการดําเนินงาน
บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยมีขอบเขตเนื้องานบางส่วนครอบคลุมถึงประเด็นการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน
บริหารจัดการระบบต๋ัวโดยสาร การจัดเก็บค่าโดยสารในปัจจุบันสําหรับระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การกําหนดอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อ ท้ังนี้ คาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาการจัดระบบ
เส้นทางเดินรถและการปรับอัตราค่าโดยสารได้ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ๓. การใช้พลังงานทางเลือก ขสมก. เห็นว่าก๊าซธรรมชาติมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงกับรถโดยสารท่ีจัดหาใหม่ 
เนื่องจากรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติมีจําหน่ายเชิงพาณิชย์ในหลายประเทศ และมีใช้ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก การซ่อมบํารุงรักษา
จงึสามารถหาผู้ซ่อมบํารุงรถโดยสารได้ไม่ยาก ทําให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและการซ่อมบํารุงรักษาตํ่ากว่าการใช้รถโดยสารท่ีใช้พลังงาน
ทางเลือกอ่ืน การใช้รถโดยสารท่ีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจึงมีความเหมาะสมท้ังในด้านต้นทุนการจัดหา ต้นทุนการเดินรถโดยสาร 
รวมท้ังสภาพแวดล้อม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี ๑ เอ เพ่ือก่อสร้างโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดน
 ไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซท่ี BVW01 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบผ่อนผันการใช้พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี ๑ เอ ระยะทางโดยประมาณ ๒๘๗ เมตร เพ่ือดําเนินการ
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซท่ี BVW01 ในพ้ืนท่ีหมู่ ๑ บ้านอีต่อง 
ตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ท้ังนี้ ให้บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (บมจ. ปตท.) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคตของ บมจ. ปตท. ควรหลีกเลี่ยง
การใช้พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา หรือพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาทางเลือกอ่ืน
ในการดําเนินโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรที่อาจไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือทดแทนได้ การให้ความสําคัญ
ต่อการดําเนินการตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของเมียนมาร์ เพ่ือลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินโครงการ
ในเมียนมาร์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของไทย และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ท่ีสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและ
ภาคประชาสังคมที่มีต่อการลงทุนและการเข้าไปพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของไทยในเมียนมาร์ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับระบบตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดําเนิน
โครงการ ท้ังในระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคล่ืนความถ่ี
 ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งาน
คลื่นความถ่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) โดยการนําทรัพย์สิน
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 2G ท่ีรับมอบจากคู่สัญญาสัมปทานมาให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบ



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

จากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ กสท และลูกค้าเฉพาะกลุ่มของ ทีโอที ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาต่อยอด
โครงข่ายโทรศัพท์ 2G เป็นโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงไร้สายด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) ให้กระจายท่ัวภูมิภาค 
สร้างความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลในการเข้าถึงเทคโนโลยี ICT 
  ๒. รับทราบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นผู้แทน กสท และ ทีโอที ในการดําเนินการ
เจรจากับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงเป็นอํานาจในการพิจารณา
ของ กสทช. เพ่ือขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ตามแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ดังกล่าว 
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               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การกําหนดแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า จากการที่ได้นําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพ่ือสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ให้กับเยาวชนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส นั้น รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าเยาวชนเหล่านั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของประเทศ 
จึงขอให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวในระยะยาว
จนจบการศึกษาด้วยเพ่ือให้เยาวชนดังกล่าวเติบโตขึ้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป 
 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮิงญา  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบแนวทางการดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮิงญา ท้ังชาวโรฮิงญาหญิงและเด็กท่ีอยู่ในความดูแล
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และโรฮิงญาชายท่ีอยู่ในความดูแลของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยจัด
ให้ไปอยู่ในความดูแลรวมกันท่ีศูนย์พักพิง (ท่ีไม่มีชาวพม่าพํานักอยู่) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และขอให้
สํานักงานข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เข้ามาช่วยเสริมการปฏิบัติงานในการดูแลกลุ่มชาวโรฮิงญาในภาพรวมด้วย 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แลว้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริการจัดการในการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล
อย่างเหมาะสม และเป็นมาตรฐานสากลเพื่อคุ้มครองแรงงานทางทะเล อันจะเป็นผลให้การประกอบธุรกิจรับขนทางทะเล
เป็นไปโดยราบร่ืน ขจัดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่เจ้าของเรือ ท้ังจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศอีกทางหนึ่ง 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานศาลยุติธรรม
เกี่ยวกับขอบเขตในการใช้บังคับ เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้มีความเกี่ยวพันและยังมีผลกระทบกับกฎหมายภายในประเทศหลายฉบับ 
เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ฯลฯ จึงเห็นควรบัญญัติขอบเขตในการใช้บังคับไว้โดยชัดแจ้งเพ่ือมิให้เกิด
ความซํ้าซ้อนและป้องกันมิให้เกิดความสับสนในการฟ้องคดีต่อศาลในอนาคต ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕ วัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานข้ึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
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                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ท่ีเห็นควรพิจารณาทบทวนชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) ซ่ึงมีความหมายไม่ตรงกับชื่อท่ีเป็นภาษาไทย และในช่วงแรกของแผนการดําเนินงานในส่วนของแรงงานนอกระบบ 
ควรมีแผนงาน/โครงการด้านการตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ร่วมกับผลทางด้านสุขภาพท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีแผนงาน/โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับ
กลุ่มแรงงานนอกระบบแบบเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร รวมท้ังกําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการทํางานของสถาบันฯ 
ให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานของรัฐและสถาบันอ่ืนท่ีมีการทํางานในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ เห็นควรจําแนก
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าท่ีของสถาบันฯ ให้มีความชัดเจนในแต่ละมาตรา ตลอดจนการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรมีการยุบเลิกบางตําแหน่งในสํานักความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เม่ือมีการโอนภารกิจบางส่วนของสํานักความปลอดภัยแรงงาน ไปเป็นของสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน (องค์การมหาชน) ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบความคืบหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
    ๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคามาตรฐานของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึน
และเผยแพร่ท้ังทางเอกสารหรือทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) 
    ๑.๑.๒ หากไม่มีราคามาตรฐานของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึนและเผยแพร่ 
ให้ใช้ราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
    ๑.๑.๓ หากไม่มีราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
   ๑.๒ หลักเกณฑ์ราคากลางของเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
    ๑.๒.๑ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึนและเผยแพร่
ท้ังทางเอกสารหรือทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) 
    ๑.๒.๒ หากไม่มีราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึ้นและเผยแพร่ 
ให้ใช้ราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
    ๑.๒.๓ หากไม่มีราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคากลางของเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ส่วนหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญไปจากท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีในคราวน้ี ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียน
หลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
(เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ) และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชีย
 อาคเนย์ ครั้งที่ ๑๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการ
พัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลศิในเอเชียอาคเนย์ ครั้งท่ี ๑๒ สรุปผลการดําเนินโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  ๑. ร้อยละของการดําเนินการก่อสร้างท้ังโครงการตามเป้าหมาย ได้แก่ อาคารชั้นใต้ดินและอาคารโรงพยาบาล 
อาคารศูนย์วิจัย อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย งานภายนอกอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม และหมวดงาน Accessories และ Commissioning 
ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. การส่งมอบงาน ตามเงื่อนไขรูปแบบรายละเอียดและสัญญา (As-Built Drawing, Building User Manual & 
Training) ตามงวดงานท่ี ๕๓-๕๖ (งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างดําเนินการ 
  ๓. จํานวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๕,๙๖๙,๑๐๔,๙๒๘.๐๑ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ (เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน) โดยให้ขยายกําหนดเวลาสิ้นสุดการดําเนินโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน จากเดิมสิ้นสุดในปี ๒๕๕๖ 
เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๖๐ โดยใชก้รอบวงเงินงบประมาณเดิมท่ีได้รับอนุมัติไว้แล้ว เพ่ือรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการฯ ให้ได้ครบตามเป้าหมาย 
จํานวน ๓,๒๓๒ ทุน 
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีกลไกการประสานงานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนผู้ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเข้มข้น และควรมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนระดับอําเภอ เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพ
มากพอท่ีจะสอบแข่งขันให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันฝ่ายผลิตแพทย์ รวมทั้งควรมีแผนรองรับการบรรจุนักเรียนแพทย์
ที่จบการศึกษาและวางระบบบริหารจัดการอัตรากําลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบบริหารกําลังคนด้านสุขภาพ และควรมี
การประเมินผลการดําเนินการท่ีผ่านมาและปรับปรุงเพ่ือให้สามารถดําเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เห็นควร
ปรับปรุงกระบวนการคัดสรรนักเรียน ต้ังแต่ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีบทบาทร่วมกัน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร ตลอดจนให้ความสําคัญ
กับการรักษามาตรฐานการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือพัฒนามาตรการการรักษาบุคลากรทางการแพทย์โครงการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้ชัดเจน เพ่ือดึงดูดบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในจํานวนท่ีจําเป็นเร่งด่วน ได้แก่ เคร่ืองตรวจจับความเร็วแบบติดต้ัง จํานวน ๗๖ เคร่ือง เป็นเงิน 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จํานวน ๗๖ เครื่อง เป็นเงิน ๖๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท และเคร่ืองตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล จํานวน ๒,๙๓๐ เคร่ือง เป็นเงิน ๓๕๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวนเงิน ๕๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง สําหรับส่วนที่เหลือ
ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันจัดทําแผนความต้องการ เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้ถนน หรือกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ความคืบหน้าการดําเนินงานเรื่องน้ํามันรั่วไหลจากท่อส่งน้ํามันดิบลงสู่ทะเลจังหวัดระยอง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการดําเนินงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจากเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลในพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเล
บริเวณชายหาดท่องเที่ยวรอบเกาะเสม็ด เม่ือวันท่ี ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ พบว่า มีคุณภาพน้ําพารามิเตอร์พ้ืนฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเล สําหรับพารามิเตอร์อ่ืน ๆ เช่น โลหะหนัก ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) และโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน 
(PAHs) คาดว่า จะสามารถทราบผลภายใน ๒ สัปดาห์ ส่วนการดําเนินงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ได้ดําเนินการทําความสะอาดชายหาดอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สภาพหาดอ่าวพร้าวเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ 
แต่ยังพบคราบนํ้ามันเป็นลักษณะฟิล์มบาง ๆ ในน้ําทะเลอยู่บ้าง สําหรับผลการสํารวจระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล คือ ปะการัง 
หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ุ เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา และวาฬ ไม่พบผลกระทบโดยตรงและได้รับความเสียหาย
จากกรณีการรั่วไหลของนํ้ามันท่ีชัดเจน ซ่ึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็วอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
  ๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
และขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังในส่วนขององค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีเพ่ือให้สอดคล้องและทันกับเหตุการณ์
และสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ท้ังนี้ ในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ให้คํานึงถึงข้ันตอนในการดําเนินงาน
ให้อยู่ในระบบ single command และแบ่งการดําเนินการให้ชัดเจนออกเป็นการช่วยเหลือโดยทันทีเม่ือเกิดภัยพิบัติ (Response) 
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ส่วนการเยียวยา ฟื้นฟู (Recovery) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการดําเนินงานในการติดตามผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหล
 ในพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในการติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จากเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลในพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
  ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะได้เดินทางไปตรวจเย่ียมและสอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวท่ีได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
และได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ผลการประชุม สรุปได้ว่า 
   ๑.๑ ผู้ประกอบการด้านท่ีพัก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ แจ้งว่า มีการยกเลิกของนักท่องเท่ียวในเดือน
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๖ แล้ว ประมาณ ๓๐% รายได้ของผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลลดลง ๑๐ เท่า จากขายได้วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เหลือเพียงวันละ ๑,๐๐๐ บาท ธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งมีอยู่บนเกาะประมาณ ๖๖๐ คัน จากเดิมในช่วง Low Season 
จะมีรายได้ประมาณ ๕๐% ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง ๒๐% และธุรกิจการดําน้ําถูกยกเลิกท้ังหมด 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

   ๑.๒ ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวบนเกาะเสม็ดได้ย่ืนข้อเสนอขอรับความช่วยเหลือ โดยขอให้สร้างความเชื่อม่ัน
ในด้านการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวท่ีได้รับความเสียหาย และช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ด้านท่ีพักบนเกาะเสม็ดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME ผ่อนผันการส่งเงินกับบริษัทการเงินท่ีเป็นเจ้าหนี้ 
   ๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้มอบหมายให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเร่งสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวกลับคืนมาท่องเที่ยวท่ีเกาะเสม็ดโดยเร็ว โดยให้สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศทราบข้อเท็จจริงว่าความเสียหายของเกาะเสม็ดมีเพียง ๕% อีก ๙๕% ยังสามารถ
มาท่องเที่ยวได้ และให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนําผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวจากภาคต่าง ๆ มาพบปะเจรจาซ้ือขาย
ธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด (Table Top Sale) ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีเกาะเสม็ดเพ่ือให้เกิดการซ้ือขาย
ได้จริงท้ังในวันนี้และในอนาคตข้างหน้า 
  ๒. การดําเนินการข้ันต่อไป ระยะเร่งด่วน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นหน่วยงานกลางประสานให้กับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดเจรจาขอรับความช่วยเหลือและเยียวยาจาก ปตท. ส่วนความเสียหายของระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งทะเล รวมท้ังปัญหาเร่ืองสารปนเปื้อนในอาหารทะเล ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป สําหรับระยะยาว 
จะบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) เพ่ือทําให้พ้ืนท่ีเกาะเสม็ด
เป็นพ้ืนท่ีการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ํามันดิบลงทะเลอ่าวมาบตาพุดและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของนํ้ามันดิบลงทะเลอ่าวมาบตาพุดและการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและการขจัดคราบนํ้ามันดิบในพื้นที่ที่น้ํามันดิบรั่วไหล บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ PTTGC และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการหยุดการรั่วไหลทันที โดยการปิดวาล์ว
และหยุดขนถ่ายน้ํามัน มีการประกาศเหตุฉุกเฉินพร้อมการตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน และประสานงานกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
บริษัทในกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามแนวทางปฏิบัติจากการซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับ
ภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
  ๒. ความคืบหน้าการกําจัดคราบนํ้ามัน พบว่าสภาพในทะเลและชายหาดเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ยังคงเหลือคราบน้ํามัน
บริเวณซอกหินเท่านั้น ทั้งนี้ PTTGC ได้ดําเนินการทําความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้น้ําแรงดันสูง ซึ่งสามารถขจัดคราบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพลิกทรายเพ่ือให้น้ํามันขนาดเล็กทําปฏิกริยากับแสงแดดและสลายได้เองตามธรรมชาติ 
  ๓. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีผู้ร้องเรียน ๑,๒๕๐ ราย แบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเป็น ๔ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มอาชีพ
ประมง มีผู้ร้องเรียนประมาณ ๔๐๐ กว่าราย มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่านการตรวจสอบเอกสาร และได้รับอนุมัติจากจังหวัด 
จํานวน ๑๑๗ ราย โดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ จ่ายค่าชดเชยรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท (อัตราค่าชดเชย 
๑,๐๐๐ บาทต่อวัน x จํานวน ๓๐ วัน) กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร มีผู้ร้องเรียน จํานวนประมาณ ๖๐๐ กว่าราย 
อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียด กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ มีผู้ร้องเรียน จํานวน ๑ ราย อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียด 
และกลุ่มอ่ืน ๆ ประกอบด้วย อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และให้บริการ เช่น รถ-เรือเช่า ก่อสร้าง นวดแผนไทย เป็นต้น อยู่ระหว่างการเจรจา
รายละเอียด 
  ๔. การกลับเข้าปฏิบัติงาน (Resume operation) อยู่ระหว่างการจัดทําแผนการกลับมาดําเนินการตามปกติ 
ตามมติคณะกรรมการ ปตท. และ PTTGC โดยก่อนใช้งานจริงจะมีการตรวจสอบระบบท่อและระบบที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวัง
ของเรือตรวจการณ์ ระบบความปลอดภัย แผนการจัดการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการทบทวนแผนปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง และได้
มีการจัดต้ังคณะทํางานของ PTTGC เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ 
ยังได้ศึกษาขีดความสามารถและความพร้อมของอุปกรณ์และระบบท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาศักยภาพของสมาคมต่าง ๆ ในด้านการจัดการ
ความปลอดภัย และทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และปรับปรุงการดําเนินงานภายใต้ความปลอดภัย 
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์น้ํามันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณชายฝ่ัง
 จังหวัดระยอง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์น้ํามันดิบรั่วไหล
ในทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้ดําเนินการออกสํารวจคุณภาพน้ําทะเล คุณภาพสัตว์น้ํา 
ผลกระทบท่ีแนวปะการังเทียมได้รับ และสภาวะความเดือดร้อนและการช่วยเหลือชาวประมงในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากน้ํามัน
รั่วไหลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําท่ัวไป 
พบว่าในบริเวณท่ีคราบน้ํามันเคลื่อนผ่าน น้ําทะเลมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในน้ําทะเล ๕ ชนิด 
คือ ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ในน้ําทะเลที่คราบน้ํามันเคลื่อนผ่าน พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ําทะเล การตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์น้ํา พบว่าปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์น้ํามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน การตรวจสอบ
ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในสัตว์น้ํา ยังไม่พบความผิดปกติของการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในสัตว์น้ํา 
และการตรวจสอบระบบนิเวศในแนวปะการังเทียม พบว่าคุณภาพน้ําท่ัวไปและลักษณะความขุ่นใสของน้ํามีคุณภาพปกติ สภาวะ
ทรัพยากรประมงในแนวปะการังเทียมอยู่ในสภาพปกติ สําหรับการช่วยเหลือชาวประมง ทางจังหวัดระยองได้ประกาศหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเสียหายจากเหตุการณ์น้ํามันดิบรั่วไหล โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวประมง
พ้ืนบ้านในจังหวัดระยองท่ีได้รับผลกระทบในเบื้องต้น อัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๐ วัน นับแต่วันเกิดเหตุ ส่วนเคร่ืองมือ
ประมงท่ีเสียหายให้กําหนดราคากลางตามจริงหรือราคาตลาดของอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือนั้น ๆ 
  ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป โดยภายหลังเม่ือเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะ
ปกติเรียบร้อยแล้ว จะมีแผนปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําในบริเวณท่ีได้รับผลกระทบ ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว กุ้งกุลาดํา 
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ปูม้า จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ปลากะพงขาว จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว หอยหวาน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 
และหมึก จํานวน ๕๐,๐๐๐ ตัว โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังได้จัดทําแผน
เฝ้าระวังหลังจากเหตุการณ์คลี่คลาย โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ําและสัตว์น้ํา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๑ เดือน 
และเก็บตัวอย่างเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๑ ปี หลังจากนั้น จะดูแนวโน้มตามผลการศึกษา แล้วจะดําเนินการวางแผนการติดตาม
ระยะยาวอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการตรวจติดตามปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนท่ีอาจจะมีการถ่ายทอดมาตามห่วงโซ่อาหาร
ตามธรรมชาติ รวมท้ังมีทีมงานศึกษาและดูแลชาวประมงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ รวม ๓ ฉบับ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําร่างประกาศ
กระทรวงฯ เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างที่ประกาศกระทรวงฯ 
สิ้นผลการบังคับใช้ โดยดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมท้ังประสานจังหวัด
เพ่ือทราบ 
  ๒. เห็นชอบร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ รวมท้ังนํารายงานดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
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  ๓. รับทราบผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบท้ิงและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นอันตราย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ (เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย) โดยให้กรมควบคุมมลพิษจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
ท่ีเป็นอันตรายและขยะติดเชื้อ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และให้กรมควบคุมมลพิษนํามาตรการฯ (ระยะสั้น) เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสําเร็จ โดยระบุว่าจะมีการนํามาตรการ
ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงอยู่ระหว่างการจัดทํามาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีในลําดับถัดไป 
  ๔. เห็นชอบในหลักการแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือการฟ้ืนฟูระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบ
กําจัดของเสียรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ โดยเป็นการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ข้อ ๑๕ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้กับ อปท. ท่ีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเป็นรายโครงการ และให้ อปท. ดําเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียและค่าปรับ และนํามาหักส่งเข้ากองทุนฯ ตามอัตราท่ีคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกําหนด รวมท้ัง
เห็นชอบให้มาตรการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้รับบริการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ สิ้นสุดการบังคับใช้ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ 
  ๕. เห็นชอบสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือขอต้ัง
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี ๒๕๕๗ และให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม การสรรหาแหล่งเงินทุน การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม การกําหนดสัดส่วนการสมทบ
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น และการจัดเก็บเงินจากผู้ก่อมลพิษตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
และนําเสนอประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาลงนาม 
  ๖. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนา
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลําตะคอง ระยะท่ี ๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยให้ กฟผ. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และนําความเห็น
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงานโครงการกําหนดแนวทางการฟ้ืนฟู
 ลําห้วยคลิต้ีจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองคดีหมายเลขดํา 
 ท่ี อ. ๕๙๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงท่ี ฮ. ๗๔๓/๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๖,๐๐๓,๐๐๐ บาท ให้กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินโครงการกําหนดแนวทางฟ้ืนฟูลําห้วยคลิต้ีจากการปนเปื้อน
สารตะกั่วให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นท่ียอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามนัยคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
ท่ีให้ดําเนินการฟ้ืนฟูลําห้วยคลิต้ีทุกฤดูกาล และต้องเปิดเผยผลการดําเนินการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ท่ีกําหนดให้ส่วนราชการท่ียังมีความจําเป็นต้องดําเนินการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพ่ือพิจารณาอนุมัติผ่อนผันต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรกําหนดแผน/มาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ตะกั่วในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนการดําเนินงาน เช่น ข้อมูลการประเมิน
ระดับความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบ Cross-check โดยห้องปฏิบัติการอ้างอิง และผลการทดสอบ
ตัวอย่างควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพผลการทดสอบ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการประเมิน
ความเชื่อถือได้ของผลการวิเคราะห์กรณีเกิดเหตุพิพาท/มีข้อโต้แย้งในอนาคต รวมท้ังให้มีการศึกษาผลกระทบหลังสิ้นสุดโครงการด้วย 
นอกจากนี้ เห็นควรให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกท่ีปรึกษาและการกํากับ
การศึกษาด้วย เพื่อให้สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นท่ีน่าเชื่อถือและเป็นท่ียอมรับจากประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และส่ิงแวดล้อม 
 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
 

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
  จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพไทย ได้จัดกําลังพล รถบรรทุก รถเครน รถโกยตัก เรือท้องแบน และเรือท้องแบน
ติดเคร่ืองยนต์ เข้าดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย และสนับสนุนส่วนราชการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง
ลําเลียงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพ่ือนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชน 
  ๒. การช่วยเหลือประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเมืองเมียวดี ท่ีประสบอุทกภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพบก โดยกองกําลังนเรศวร ได้จัดกําลังพล รถยนต์บรรทุก เรืออลูมิเนียม และเรือยาง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเมียนมาร์ในการลําเลียง
ถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเมียนมาร์ พร้อมท้ังช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนเมียนมาร์จากสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ไปยังจุดตรวจคนเข้าเมืองเมียวดี ส่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๓ ได้ดําเนินการ 
รับบริจาคและรวบรวมเครื่องอุปโภคและบริโภคเพ่ือนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเมียนมาร์ นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาล
เมียนมาร์ในการดําเนินการขนส่งถุงยังชีพด้วยรถบรรทุกจากกรุงเทพมหานครไปยังอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการดําเนินการ
ของสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจําประเทศไทย ซ่ึงกองกําลังนเรศวรได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการผ่านแดนแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ [Strategic National Action Plan (SNAP) on Disaster Risk Reduction] 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานผลการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ ดังนี้ 
  ๑. แผนงานภาคบังคับ มีหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการรายงานผลการดําเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติภายใต้แผนปฏิบติัการฯ จํานวนท้ังสิ้น ๕๖๘ แผนงาน/โครงการ ครอบคลุม ๖๖ กิจกรรมหลัก ๒๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการบริหารจัดการฉุกเฉิน และด้านการจัดการ
หลังเกิดภัย 
  ๒. แผนงานปกติ หน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมจํานวน 
๓๙๘ แผนงาน/โครงการ ซ่ึงดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ได้แก่ ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ 
จํานวน ๑๒๒ โครงการ ด้านการเตรียมความพร้อม จํานวน ๑๔๖ โครงการ ด้านการบริหารจัดการฉุกเฉิน จํานวน ๗๗ โครงการ 
และด้านการจัดการหลังเกิดภัย จํานวน ๕๓ โครงการ 
 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
 

 ๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
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                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลการทําความตกลงเมืองพ่ีเมืองน้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของไทย
กับจังหวัดของประเทศเพ่ือนบ้านหรือของประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงได้ดําเนินการมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศรวบรวมข้อมูลและผลการดําเนินงานในการทําความตกลง
เมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับจังหวัดของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคีไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-ศรีลังกา (Thailand-Sri 
Lanka Joint Commission for Bilateral Cooperation) ครั้งท่ี ๓ และผลการหารือท่ีเกี่ยวข้อง ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันท่ี ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามผลการประชุมฯ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดผลักดันประเด็นสําคัญต่าง ๆ ตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. การดําเนินการท่ีสําคัญ ได้แก่ การขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านความม่ันคง การเพ่ิมมูลค่า
การค้าโดยฟ้ืนฟูกลไกอนุกรรมการด้านการค้า (sub-committee on trade) การเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (Board of Investment : BOI) สองประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนในสาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และสาขาซอฟต์แวร์ และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและโครงการ Northem 
Expressway ความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาและการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรศรีลังกาในสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม การประชุมคณะทํางานร่วม
ด้านการเกษตร ครั้งที่ ๓ เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการเกษตร และการประชุมคณะทํางานร่วมด้านการประมง ครั้งที่ ๒ 
เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการประมง ซึ่งศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การพิจารณาให้ความร่วมมือด้านการอบรม
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเฉลิมฉลอง 
๒๖๐ ปีการสถาปนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาในปี ๒๕๕๖ การสานต่อการจัดกิจกรรมภายใต้ความตกลงด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
การก่อสร้างวัดไทยในเมืองแคนดี้ การแลกเปลี่ยนการเยือนและการฝึกอบรมของอาจารย์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอนหนังสือ 
  ๒. การจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจ [Memorandum of Understanding (MOU)] และความตกลงต่าง ๆ ได้แก่ 
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างไทยและศรีลังกา บันทึกความเข้าใจเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเมืองแคนด้ี 
และความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างไทยและศรีลังกา 
 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
ก่อนนําเสนอพิธีสารเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ เพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อผูกพันไทยต่อไป โดยใช้เนื้อหา
ของข้อผูกพันชุดท่ี ๘ ไปก่อน ซ่ึงเป็นข้อผูกพันท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเม่ือจัดทํา
ชุดท่ี ๙ แล้วเสร็จ จะนําเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนย่ืนต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืน 
เป็นผู้ลงนามพิธีสารฯ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM Consultations) ครั้งท่ี ๔๕ ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญในพิธีสารฯ 
ให้ผู้ลงนามใช้ดุลยพินิจในเร่ืองนั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนลงนามพิธีสารฯ 
   ๑.๔ เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดท่ี ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
ของอาเซียนแล้ว ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินกระบวนการภายในประเทศเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสารฯ และให้กระทรวง
การต่างประเทศจัดทําหนงัสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนว่าประเทศไทยได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้วเพ่ือให้พิธีสาร
มีผลใช้บังคับ 
  ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะลงนามในพิธีสารฯ ได้ต่อเมื่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสาร
และภาคผนวกแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๖ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๔๖ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันท่ี ๓๐ มิถุนายน-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามตาราง
ติดตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ในประเด็นเกี่ยวกับจัดทําเอกสาร ASEAN post-2015 vision บทบาท
ของอาเซียนในเวทีโลก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพยากรณ์อากาศ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ข้ามพรมแดน ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ ความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงทางพลังงาน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความร่วมมือด้าน Cyber Security การปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาการเดินทางข้ามแดนผิดกฎหมาย 
ความร่วมมือด้านการวิจัย การค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเยาวชน และความร่วมมือ
ด้านการศึกษา  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน มีสาระสําคัญให้นิติฐานะแก่อาเซียนท้ังในบริบท
ของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้อาเซียนในฐานะองค์กรสามารถทํานิติกรรมได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมท้ังกําหนดเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามท่ีกฎบัตรอาเซียนระบุไว้เป็นหลักการให้แก่อาเซียนและบุคคลประเภทต่าง ๆ 
ท่ีปฏิบัติงานให้กับอาเซียน ซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลข้างต้นมีอิสระในการทํางานและจะผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ต่อไป 
  ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน เพ่ือให้อาเซียน สถานท่ี ทรัพย์สิน และสินทรัพย์ของอาเซียน การสื่อสาร บรรณาสาร 
และเอกสารท้ังปวงท่ีอาเซียนมีกรรมสิทธ์ิหรือท่ียึดไว้ ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันท่ีจําเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย 
รวมท้ังให้พนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐสมาชิกได้รับเอกสิทธ์และความคุ้มกันตามท่ีระบุไว้ในความตกลง
ว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
เม่ือรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียนแลว้ 
  ๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของ
อาเซียน และให้ดําเนินการต่อไปได้ เม่ือความตกลงฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและ
ความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว 
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint 
 Declaration) และร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสาร จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่างเอกสารแนวคิด (Concept Paper) ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่าน
ประธานร่วมของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ ร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ
ทุ่นระเบิดเพ่ือมนุษยธรรม และร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint Declaration) 
โดยร่างเอกสารฯ ทั้ง ๓ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์ และกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการร่วมกัน
ของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนกับกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในภูมิภาค รักษาความปลอดภัย 
รวมท้ังสร้างสังคมที่มีความสงบสุขและสันติภาพในอาเซียนร่วมกัน 
   ๑.๒ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ท้ัง ๓ ฉบับ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงกลาโหมสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหมให้การรับรองร่างเอกสารฯ 
ท้ัง ๓ ฉบับ และเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint 
Declaration) ในการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting 
Retreat : ADSOM Retreat) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers’ Meeting 
Retreat : ADMM Retreat) รวมท้ังการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งท่ี ๒ (2nd ASEAN 
Defence Ministers’ Meeting-Plus : 2nd ADMM-Plus) ระหว่างวันท่ี ๒๗ ถึงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๘ (The 8th ASEAN Ministerial
 Meeting on Rural Development and Poverty Eradication-The 8th AMRDPE) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท
และขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๘ (The 8th ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication-The 8th 

AMRDPE) และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองยอกยาร์กาต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยท่ีประชุมฯ 
ได้ออกแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๘ (Joint Statement 
of the 8th AMRDPE) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการดําเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ในภูมิภาคอาเซียนและความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ+๓ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) โดยไม่มีการลงนาม
แต่อย่างใด มีเนื้อหาท่ีสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
  ๑. ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนงานเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) 
ท่ีประชุมฯ สนับสนุนให้มีการทบทวนการดําเนินงานตาม ASCC Blueprint ท่ีกําลังดําเนินการอยู่ (Ongoing) ซ่ึงจะทําให้ความพยายาม
ในการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดข้ึนได้ภายในปี ๒๐๑๕ และยังทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถกําหนดประเด็นการพัฒนา
และขจัดความยากจนภายหลังปี ๒๐๑๕ ได้ถูกทิศทาง และเนื่องจากการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบหลากหลายมิติ (Multi Dimensions) ท่ีประชุมฯ จึงได้สนับสนุนหลักการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Response) ท่ีต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาอย่างใกล้ชิด 
  ๒. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน ท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และบทเรียนความสําเร็จด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชุนให้สามารถปรับปรุงสวัสดิการและความเป็นอยู่ของคนยากจน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังได้เน้นยํ้าถึงความสําคัญของการดําเนินงานพัฒนาอย่างสมดุล (Balanced 
Development) และการพัฒนาท่ีทุกกลุ่มในสังคมได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมท่ัวถึง (Inclusive Development) รวมถึง
กําหนดให้การลดช่องว่างการพัฒนาภายในอาเซียนเป็นวิสัยทัศน์หลักภายหลังการก่อต้ังประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ แล้ว 
  ๓. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (๒๐๑๑-๒๐๑๕) ท่ีประชุมฯ พึงพอใจต่อความก้าวหน้า
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Framework Action Plan on Rural Development 
and Poverty Eradication 2011-2015) ซ่ึงมีโครงการที่ดําเนินการโดยประเทศไทย จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับภูมิภาคอาเซียน โครงการบ้านม่ันคง และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจน 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

  ๔. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการพัฒนา ท่ีประชุมพึงพอใจต่อความสําเร็จจากการจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐบาล
กับองค์กรพัฒนาภาคเอกชนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๒ (The 2nd Forum on Rural Development and 
Poverty Eradication) ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงท่ีประชุมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและบทเรียน
ความสําเร็จจากการดําเนินโครงการด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ียากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
รวมท้ังได้แสดงความยินดีกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม (NGOs/CSOs) ท่ีได้รับการคัดเลือกจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
เพ่ือเข้ารับรางวัลผู้นําอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (The ASEAN Rural Development and Poverty Eradication 
Leadership Awards) เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยประเทศไทยได้คัดเลือกมูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET Foundation) เข้ารับรางวัล
ดังกล่าว 
  ๕. ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ+๓ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ท่ีประชุมฯ พึงพอใจ
ต่อความสําเร็จจากการดําเนินโครงการท่ีดําเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศ+๓ จํานวน ๓ โครงการ โดยมีโครงการ
ของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการซ่ึงเป็นตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่ม
ประเทศ+๓ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงบทเรียนความสําเร็จด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
และสามารถนํามาปรับใช้กับบริบทของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได้มีความพึงพอใจต่อแผนงานและโครงการใหม่ 
(New Initiatives) ที่จะดําเนินงานร่วมกับกลุ่มประเทศ+๓ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน+๓ ครั้งท่ี ๖ (6th SOMRDPE+3) โดยประเภทโครงการท่ีประเทศไทยจะร่วมดําเนินการ 
คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  ๖. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๙ (The 9th AMRDPE) ท่ีประชุมฯ 
แสดงความขอบคุณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๙ (The 9th AMRDPE) ท่ีจะจัดในปี ๒๐๑๕ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ARF DiREx 2013 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ASEAN Regional Forum Disaster Relief 
Exercise : ARF DIREx 2013 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) และ Mr. Kim Bong-hyun, Deputy Minister for Multilateral 
and Global Affairs ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ARF DiREx 2013 
เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ มีจํานวนท้ังสิ้น 
๑,๖๕๙ คน โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum : ARF) ๒๓ ประเทศ จํานวน ๕๗๖ คน หน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ จํานวน ๔๔ คน และจากประเทศไทย 
จํานวน ๑,๐๓๙ คน โดยมีพิธีปิดการฝึกซ้อมฯ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
  ๒. การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ARF DiREx 2013 ประกอบด้วย การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) 
เป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรกําหนดหัวข้อการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังในระดับประเทศ ระหว่างประเทศ การดําเนินการช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม รูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ 
เน้นการถกแถลง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนากรอบความร่วมมือ และแก้ไขปัญหา
ท่ีเกดิข้ึนในการประสานงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercises : FTX) 
  ๓. ปัญหาและอุปสรรค ประเทศต่าง ๆ ไม่มีความเข้าใจในโครงสร้างการบริหารจัดการของประเทศไทย  
การดําเนินการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปด้วยความยากลําบาก และขาดประสิทธิภาพในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะทหารและพลเรือน 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐอเมริกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบในการดําเนินโครงการหุ้นส่วนอาเซียน-สหรัฐฯ ด้านธรรมาภิบาล การพัฒนาท่ีย่ังยืนและเท่าเทียม 
และความมั่นคง (ASEAN-U.S. Partnership for Good Governance, Equitable and Sustainable Development and Security : 
ASEAN-U.S. PROGRESS) และโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน (ASEAN Connectivity 
through Trade and Investment : ACTI) โดยโครงการท้ังสอง เป็นโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่สหรัฐฯ เสนอเพื่อช่วยพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียน ซึ่งอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ 
และมีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาภายใต้ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
   ๑.๒ เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือตอบรับข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐฯ ท่ีจะจัดสรร
งบประมาณภายใต้องค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development : 
USAID) เป็นระยะเวลา ๕ ปี สําหรับการดําเนินโครงการ ASEAN-U.S. PROGRESS จํานวน ๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการ 
ACTI จํานวน ๑๖.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบให้ดําเนินโครงการ ASEAN-U.S. PROGRESS และ ACTI 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ PROGRESS ควรมีการติดตามรายละเอียดของแผนการดําเนินการในอนาคตอย่างใกล้ชิด
บนหลักการของผลประโยชน์ร่วมกัน รวมท้ังเรื่องความม่ันคงของประเทศ และให้ความสําคัญกับธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ
โซ่อุปทานสีเขียวและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืน สําหรับการดําเนินโครงการ ACTI นั้น ความตกลงด้านการค้าเสรี
ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ไม่ควรเกินกรอบความตกลงท่ีไทยได้ทําไว้กับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ข้ันตอน
การจัดทําแผนงานประจําปีภายใต้โครงการ PROGRESS ไทยควรผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันมีบทบาทอย่างแข็งขัน
ในการกําหนดทิศทางและรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกันระหว่างอาเซียน
และสหรัฐฯ โดยสนับสนุนความร่วมมือเพิ่มเติมใน ๔ ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ทักษะ 
การบริหารจัดการชายแดน และการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 

 ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
  ระหว่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกต้ังในตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการเลือกต้ังผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) จากการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Board : IDB) สมัยท่ี ๔๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีประเทศสมาชิก IDB ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน ๕๓ ประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มยุโรปตะวันตก 
๑๔ ประเทศ ยุโรปตะวันออก ๕ ประเทศ แอฟริกา ๑๓ ประเทศ อเมริกากลาง ๙ ประเทศ และเอเชีย ๑๒ ประเทศ สําหรับผลการเลือกต้ัง
ผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO ปรากฏว่า ผู้สมัครของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับคะแนนเสียง จํานวน ๓๗ เสียง ผู้สมัคร
ของสาธารณรัฐโปแลนด์ได้รับคะแนนเสียง จํานวน ๖ เสียง ผู้สมัครของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีได้รับคะแนนเสียง
ประเทศละ ๓ เสียง ผู้สมัครของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและราชอาณาจักรกัมพูชาได้รับคะแนนเสียงประเทศละ ๒ เสียง 
ส่วนผู้สมัครของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบียขอถอนตัว และเนื่องจากผู้สมัครของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ นาย Li Yong 
ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า ๒ ใน ๓ จึงมีผลชี้ขาดทันทีให้เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นผู้อํานวยการใหญ่คนใหม่ของ UNIDO 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญจากการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๐ ท่ีได้รับ
มอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื่อง การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๐) ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ความม่ันคงทางอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ได้ดําเนินโครงการท่ีสนับสนุนให้เกิดความม่ันคง
ด้านอาหาร เพ่ือให้มีการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัยและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัย เพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี รวมท้ังการมีระบบการผลิตท่ีเกื้อหนุน การรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ 
  ๒. การสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีเชือถือได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทําโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
และพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทานประจําปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
(คลัสเตอร์) และกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มอุตสาหกรรม สําหรับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และเป็นการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ SMEs และโครงการพัฒนาผลิตภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ผลิตภาพ โดยเป็นการเพิ่มผลผลิตท่ีเกิดจากปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากค่าแรงงาน ได้แก่ ด้านการค้าและการบริการ 
  ๓. การหารือทวิภาคีกับ ๔ ผู้นําเขตเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางพาราท่ีกรุงเทพฯ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้จัดทําแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติมาผลิตเป็นยาง ซ่ึงจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศได้เป็นจํานวนมาก 
โดยเห็นควรมีการดําเนินการ ๓ แนวทางพร้อมกัน คือ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือสร้างฐานการผลิต 
การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยการวิจัยพัฒนา การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบุคคล รวมท้ัง
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพในการใช้ยางเป็นจํานวนมาก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแต่งต้ังรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS กรอบแผนงาน IMT-GT และ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
 และอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic Minister) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นรัฐมนตรีประจําแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) รัฐมนตรีประจํากรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และรัฐมนตรีประจํากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic Minister) เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าคณะในการประชุมระดับรัฐมนตรี
ในกรอบความร่วมมือท้ังสามกรอบ และให้รายงานผลการประชุมต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) และนายกรัฐมนตรี 
ตามลําดับ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
 ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA PVPS (International Energy Agency-Photovoltaic Power System) 
 และการลงนามในข้อตกลงดําเนินการ (Implementing Agreement : IA) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับเอกชน) ท่ีกําหนดห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีทําสัญญากับเอกชนตกลงให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เพ่ือให้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสามารถลงนามในเอกสารข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency-Photovoltaic Power System : IEA PVPS) ได้ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

   ๑.๒ เห็นชอบในข้อตกลงดําเนินงาน Implementing Agreement : IA ของโปรแกรมข้อตกลง IEA PVPS โดย
ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาได้ รวมทั้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานลงนามตอบรับคําเชิญและเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีกําหนด และลงนามในเอกสารการตอบรับเป็นสมาชิกของประเทศไทย
ใน IEA PVPS และ IA ได้ 
   ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม  
   ๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ีเห็นว่ากระทรวงพลังงานควรพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย 
และระบบการตรวจสอบผลงานท่ีชัดเจน เพ่ือให้การเข้าร่วมเป็นสมาชิก IEA PVPS ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์แก่ประเทศไทยได้สูงสุด สําหรับค่าสมาชิกรายปีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาเครือข่ายดังกล่าวขององค์การ
พลังงานระหว่างประเทศ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับจัดสรรไว้แล้ว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี สหรัฐอเมริกา) ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๖ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๖ 
และการประชุมรัฐมนตรีมิตรของประเทศลุ่มน้ําโขง ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๖ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในอนุภูมิภาค 
และดึงญี่ปุ่นให้รว่มให้การสนับสนุนในลักษณะความร่วมมือสามฝ่าย รวมท้ังในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การดําเนินการ
ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (CBTA) อย่างเต็มรูปแบบ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดเวทีสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน รวมทั้งการประชุม Mekong-Japan 
Meeting of the Forum for the Promotion of Public-Private Cooperation in the Mekong Region ครั้งท่ี ๔ ท่ีญี่ปุ่น ในปี ๒๕๕๗ 
การร่วมมือกับญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้ําโขงพัฒนาเขตเศรษฐกิจในประเทศลุ่มน้ําโขง การอํานวยความสะดวกให้มีการดําเนินการ
ตามกรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน การอํานวยความสะดวกด้านการค้า
และการลงทุนท่ีดําเนินการโดยศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น การเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในการจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งท่ี ๒ 
ท่ีกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ การทบทวนแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และ
การเตรียมการเพ่ือเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๕ 
  ๒. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๓ ได้แก่ การจัดทําแผนปฏิบัติการ
และเสนอโครงการในสาขาความเช่ือมโยง การติดตามความคืบหน้าการประชุมสามฝ่าย กัมพูชา-ไทย-สาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือการพัฒนา
เส้นทางหมายเลข ๔๘ (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) ในกัมพูชา การจัดทําแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และติดตามความร่วมมือในการพยากรณ์อากาศระดับภูมิภาค การจัดทําแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการในสาขา
การบริหารจัดการน้ํา การจัดทําแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการในสาขา Green Growth การจัดทําแผนปฏิบัติการและเสนอ
โครงการในสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท และติดตามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร 
การจัดทําแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการในสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประสานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน 
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) เข้าร่วมการประชุม Mekong-ROK 
Business Forum ครั้งท่ี ๒ ท่ีเวียดนาม 
  ๓. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๖ ได้แก่ การติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการพรมแดนของสหรัฐฯ การติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการ 
Infrastructure Best Practices Exchange Workshop Series (BPEs) ของสหรัฐฯ ซ่ึงเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัด workshop 
เกี่ยวกับตลาดทุน financing modality และ PPPs ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง การดําเนินโครงการ Professional 
Communication Skills for Leaders ระยะท่ี ๒ การติดตามผลการดําเนินโครงการสามฝ่าย ไทย-เมียนมาร์-สหรัฐฯ ในการป้องกัน
และควบคุมโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะจัดทําข้อเสนอโครงการในเรื่องระบบ
พยากรณ์อากาศแบบบูรณาการในอนุภูมิภาค และการฝึกร่วมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมท้ังการพิจารณาสรรหาบุคคล 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้าร่วมในกลุ่ม Eminent and Expert Persons Group (EEPG) ในส่วนของไทย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law : Investing in the Rule of Law, Justice and 
 Security for the Post-2015 Development Agenda 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law : Investing 
in the Rule of Law, Justice and Security for the Post-2015 Development Agenda ในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้นําประเทศ นักวิชาการ และตัวแทนจากภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท้ังนี้ เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวท้ังในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ และสร้างแรงผลักดันทางการเมืองในการพิจารณาให้ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของระเบียบวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (the Post-2015 United Nations Development Agenda) 
โดยสมบูรณ์ 
   ๑.๒ ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรมในการเตรียมการเพ่ือจัดการประชุมฯ 
   ๑.๓ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการประชุมฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ 
  ๒. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุนในการเชิญผู้นําประเทศ/ผู้นํารัฐบาลที่มีบทบาทสําคัญ
ในด้านหลักนิติธรรม (the Rule of Law) เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอเพิ่มเติม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนีอูเอ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศรายงานการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับนีอูเอ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังในกรอบทวิภาคีและเวที
ระหว่างประเทศ โดยไทยและนีอูเอได้เห็นชอบให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการ   
ในวันอังคารท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ และกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างจัดทําประกาศการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
รวมท้ังได้ประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ให้ดําเนินการประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในวันดังกล่าวด้วยแล้ว 
และจะจัดพิธีแลกเปลี่ยนคําประกาศการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ โดยผู้แทนท้ังสองประเทศในช่วงการประชุม 
Pacific Islands Forum (PIF) ณ หมู่เกาะมาร์แชลล์ ระหว่างวันท่ี ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation 
Agreement : CMIM Agreement) ฉบับปรับปรุง ทดแทนความตกลง CMIM ฉบับปัจจุบัน โดยมีสาระสําคัญตามกรอบการเจรจา
การเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีท่ีท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ได้มีมติเห็นชอบแล้ว และนําเสนอร่างความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ร่างความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป 
  ๒. เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเร่ิมเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative 
Multilateralisation Agreement : CMIM Agreement) ฉบับปรับปรุงแล้ว อนุมัติการลงนามในร่างความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง 
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในความตกลง 
CMIM ฉบับปรับปรุง และหนังสือแนบท้ายความตกลงดังกล่าว เพื่อยืนยันการผูกพันในการสมทบเงินใน CMIM ในวงเงิน 
๙.๑๐๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนลงนามในหนังสือรับทราบการขอรับความช่วยเหลือ
และหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง รวมท้ังให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาลงนาม
ในหนังสือให้ความเห็นทางกฎหมายเมื่อประเทศไทยต้องการขอรับความช่วยเหลือภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง 
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญในความตกลงดังกล่าว ให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลยพินิจในเร่ืองนั้น ๆ ได้ 
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หรือผู้แทน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ของสหประชาชาติสําหรับการประชุม Asia-Pacific 
 Ministerial Dialogue : From the Millennium Development Goals to the United Nations Development  
 Agenda beyond 2015 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ของสหประชาชาติ สําหรับ
การประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue : From the Millennium Development Goals to the United Nations 
Development Agenda beyond 2015 ซ่ึงการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสท่ีประเทศไทยในฐานะสมาชิกคณะทํางานสหประชาชาติ
ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน จะแสดงบทบาทนําในการจัดให้มีการหารือระดับนโยบาย และผลักดันประเด็นด้านการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืนของประเทศไทยร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นโอกาสท่ีจะแสดงบทบาทนําและสร้างสรรค์ในเวทีสหประชาชาติ
ในประเด็นด้านการพัฒนา ซ่ึงเป็นหนึ่งใน ๓ เสาหลักของสหประชาชาติ รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของประเทศไทย
ในคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ ตลอดจนยืนยันถึงความพร้อมและบทบาทไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ท่ีมีความสําคัญ 
   ๑.๒ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อกฎหมาย
และผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
   ๑.๓ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดทํา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) มีความเป็นสากล สะท้อนความสมดุลของ 
๓ เสาหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเป็นไปตามหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับท่ีแตกต่าง (Common but Differentiated 
Responsibilities : CBDR) นอกจากนี้ ควรมีกลไกเชื่อมโยงกระบวนการจัดทํา SDGs กับกระบวนการกําหนดกรอบเกี่ยวกับวาระ
การพัฒนาหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เข้าด้วยกัน และท้ายสุดต้องบรรจบกันเป็นวาระการพัฒนาของโลกหนึ่งเดียว (the two processes 
should be closely linked and should ultimately converge in one global development agenda beyond 2015) 
เพ่ือไม่เพ่ิมภาระให้กับประเทศต่าง ๆ ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๑๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยซึ่งมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะ
และรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยท่ี ๑๑ ระหว่างวันท่ี ๓-๗ 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 
   ๑.๒ หากมีการลงนามในกรรมสารสุดท้ายของสหภาพฯ มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะหรือรองหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยลงนามในกรรมสารสุดท้ายดังกล่าว 
  ๒. หากคณะผู้แทนไทยจะลงนามรับรองกรรมสารสุดท้ายหรือมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมความตกลงใด ๆ ในระหว่าง
การประชุมซึ่งก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะผู้แทนไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในมาตราดังกล่าว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (เรื่อง การทําความตกลง
กับต่างประเทศ การทําอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ) ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการติดต่อทําความตกลงกับต่างประเทศ 
การทําอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงานต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการลงนาม
ความตกลงทุกครั้ง ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีและตามข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดทําพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (First 
Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) โดยสาระสําคัญ
ของร่างพิธีสารฯ ได้เพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของตารางข้อผูกพันภาษีของแต่ละประเทศภายใต้ความตกลง
เพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand 
Free Trade Area : AANZFTA) แก้ไขข้อบทเรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินค้า รวมท้ังแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
และนําเสนอร่างพิธีสารฯ ต่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในโอกาสแรกต่อไป 
   ๑.๒ อนุมัติการลงนามร่างพิธีสารฯ เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 
   ๑.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดในพิธีสาร
เพ่ือแก้ไขความตกลงฯ 
   ๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงการต่างประเทศแจ้งประเทศภาคีความตกลงฯ ว่าไทยพร้อมท่ีจะให้
พิธีสารฯ มีผลผูกพันต่อไปหลังจากท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า ซึ่งมีการปรับลดข้อมูลเท่าที่จําเป็นสําหรับระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า เห็นควรมีการตรวจสอบว่า
เป็นไปตามหลักการตามกระบวนการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ซ่ึงมีกําหนดการจัดทําโครงการการรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเองรวม (ASEAN-wide Implementation of Self-Certification) ให้แล้วเสร็จภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ ซ่ึงปัจจุบัน
ยังเป็นโครงการนําร่อง (Pilot Project) จึงควรมีการพิจารณาระเบียบปฏิบัติดังกล่าวให้มีความสอดคล้องเพื่อรองรับระบบ Self 
Certification ต่อไปด้วย และควรเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทําพิธีสารฯ ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการรองรับในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมท้ังสร้างความเข้าใจกับภาคเอกชนเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากการแก้ไขความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นวิซีแลนด์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศ
 เพ่ือนบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เข้ามาในราชอาณาจักร
 ประจําป ี๒๕๕๖ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) กรรมการ
กลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําสินค้าเกษตรตามโครงการความร่วมมือเกษตร
แบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เข้ามา 
ในราชอาณาจักร ประจําปี ๒๕๕๖ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้การนําเข้าสินค้าเกษตรท้ัง ๑๐ ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน 
ถั่วเขียวผิวมัน มันสําปะหลัง (มันเส้น) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุ่ง งา และไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งมีถิ่นกําเนิด
และส่งตรงมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพเมียนมาร์ ตามโครงการความร่วมมือ
เกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองตามที่กําหนดแสดงต่อกรมศุลกากรในการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับบทอาศัยอํานาจ และความถูกต้อง
ของรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การระบุชื่อประเทศสหภาพเมียนมาร์หรือพิกัดอัตราศุลกากร โดยเฉพาะถั่วเหลืองและไม้ยูคาลิปตัส 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

  ๒. เห็นชอบข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการให้คณะกรรมการจัดทําแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน
พิจารณาจัดสรรสินค้าเกษตร โดยคํานึงถึงช่วงระยะเวลาที่ผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ท้องตลาด การดําเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้การดําเนินโครงการฯ ไม่เกิดการร้องเรียนในภายหลัง การบูรณาการในการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเร่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ของด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของต่างประเทศ การพัฒนาระบบ
การติดตามและตรวจสอบสินค้าเกษตรท่ีนําเข้าให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนําเข้าสินค้าเกษตร 
ที่ไม่ได้คุณภาพ การป้องกันโรคพืชที่อาจจะติดมากับสินค้าเกษตรนําเข้า รวมทั้งการติดตามการนําเข้าสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีผลผลิตเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ อาทิ มันสําปะหลัง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ และให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
  กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกันดา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
  ๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกันดา ระหว่างวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม-
๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ การเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก เป็นการเยือนประเทศแอฟริกาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ท่ีท้ังสองฝ่ายมีศักยภาพ ซ่ึงได้หารือถึงความร่วมมือในการฝึกอบรมบุคลากร การอํานวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุนในเร่ืองภาษีและวีซ่า โดยประเด็นท่ีฝ่ายโมซัมบิกสนใจเรียนรู้จากฝ่ายไทย คือ เรื่องอุตสาหกรรมอัญมณี ขณะท่ีไทย
ให้ความสนใจเรื่องพลังงาน น้ํามัน และประมง เป็นต้น 
   ๑.๒ การเยือนสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์
และเสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงได้หารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพในสาขาต่าง ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ 
เหมืองแร่ การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซ่ึงในส่วน
ของการบริหารจัดการและดูแลสัตว์ป่า สหสาธารณรัฐแทนซาเนียมีธรรมชาติและสัตว์ป่าท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
จึงได้มีการประกาศพ้ืนท่ีควบคุมและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร และได้ริเริ่มการรักษาท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า
พร้อมกับพัฒนาชุมชน รวมท้ังสหสาธารณรัฐแทนซาเนียมีการบริหารงานในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพราะสัตว์ป่ามีการเคลื่อนย้ายไปมาตามฤดูกาล จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รับไปพิจารณาและประสาน
การดําเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางในการวางระบบการบริหารจัดการและพัฒนาอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในประเทศไทย
แบบองค์ร่วม โดยมีการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีให้คนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้โดยไม่สร้างผลกระทบ
กับธรรมชาติของสัตว์ป่า ท้ังนี้ อาจจะเร่ิมจากการกําหนดพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตินําร่องในการพัฒนาก่อนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้
โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๓ การเยือนสาธารณรัฐยูกันดา เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐยูกันดา 
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
ให้ครอบคลุมในหลายสาขา โดยเฉพาะความม่ันคงด้านอาหาร เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในความร่วมมือระหว่างกันต่อไป ท้ังนี้ ฝ่ายไทยได้ขอยืมสัตว์
จากยูกันดา จํานวน ๓ ชนิด เพ่ือนํามาแสดงในสวนสัตว์ในประเทศไทย จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
รับไปดําเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาและประสานงาน
ในการขอยืมสัตว์ดังกล่าวท่ีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยต่อไปด้วย 
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  ๒. ทั้งนี้ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา ให้หน่วยงานหลักดําเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
รับไปดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์รับไปสํารวจช่องทางในการส่งออกสินค้าระหว่างไทย
กับประเทศในทวีปแอฟริกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
และให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา ตามที่สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ได้แก่ การจัดต้ังเวทีการหารือภาคธุรกิจไทย-อินเดีย (Business Forum) การเจรจา
จัดทํา FTA ไทย-อินเดีย การยกเลิกมาตรการจํากัดการนําเข้าทองคําจากไทย รวมถึงยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
เส้นใยสังเคราะห์ของไทย การเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในสาขาโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย การจัดทําความตกลง
ด้านประกันสังคมไทย-อินเดีย การอํานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราแบบเร่งด่วนแก่นักธุรกิจท้ังสองฝ่าย 
  ๒. ความเชื่อมโยง ได้แก่ การก่อสร้างถนนสามฝ่ายระหว่างไทย เมียนมาร์และอินเดีย ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ 
และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทํางานด้านเทคนิคและการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องถนนสามฝ่าย การขยายความร่วมมือและ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอินเดีย ไทยและอาเซียนในโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและเขตอุตสาหกรรมพิเศษทวาย รวมทั้งการจัด 
Road Show และให้ข้อมูลแก่ภาคธุรกิจของอินเดียเกี่ยวกับลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน และการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมเท่ียวบิน
ระหว่างเมืองต่าง ๆ ของไทยและอินเดีย 
  ๓. ความร่วมมือด้านความม่ันคง/การทหาร ได้แก่ การกระชับความร่วมมือด้านการต่อต้านโจรสลัด รวมถึงส่งเสริม
ความปลอดภัยในเส้นทางเดินทะเลและการตรวจฝ่ังทะเล (Security of sea lanes and Coast Guard) และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ 
  ๔. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
และการขยายความร่วมมือด้านความร่วมมือและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย 
  ๕. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดต้ังโครงการแลกเปลี่ยนไทย-อินเดีย การสนับสนุนและขยายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยนาลันทา รวมท้ังการก่อสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 
  ๖. ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนจากอินเดียในการสมัครในตําแหน่งสมาชิก
ไม่ถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 
ของไทย การขอแลกเสียงกับอินเดียในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human 
Rights Council : UNHRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ และการสนับสนุนอินเดียในตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (World Health Organization South East Asia Regional Office : WHO SEARO) วาระปี ๒๐๑๔-๒๐๑๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทาจิกิสถาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ประสานและติดตามผลการเยือน
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทําข้ึน ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ๑. การมีกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงดูชานเบ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานเสนอให้ท้ังสองฝ่ายจัดต้ังคณะกรรมการร่วม
เพ่ือพิจารณาผลักดันการดําเนินการตามความตกลงต่าง ๆ ท่ีท้ังสองฝ่ายได้เคยลงนามร่วมกันระหว่างการเยือนไทยของประธานาธิบดี 
ทาจิกิสถาน เม่ือปี ๒๕๔๘ ซ่ึงท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการมีกงสุลกิตติมศักด์ิไทย ณ กรุงดูชานเบ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศในอนาคต 
  ๒. การมีเท่ียวบินตรงระหว่างไทย-ทาจิกิสถาน ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการมีเท่ียวบินตรงระหว่างกันจะส่งเสริม
การค้าและการท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากข้ึน 
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  ๓. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ทาจิกิสถาน ประธานาธิบดีทาจิกิสถานขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุน
ทาจิกิสถานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และพร้อมท่ีจะร่วมมือและสนับสนุน
ไทยในเวทีดังกล่าว 
  ๔. ความร่วมมือทางวิชาการ ทาจิกิสถานแสดงความสนใจด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว โดยฝ่ายไทยได้จัดให้เย่ียม
ชมโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นตัวอย่างของรูปแบบ
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ไทยและทาจิกิสถานเห็นว่า
การพัฒนาการคมนาคมตามเส้นทางสายไหมจะช่วยเชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลางและเอเชียกลางสู่ทวีปยุโรป 
ซ่ึงจะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่ระหว่างกันในอนาคต และเสนอให้ท้ังสองฝ่ายมีการจัดต้ัง working group on 
connectivity เพ่ือปรึกษาหารือกันในด้านความเชื่อมโยงการคมนาคมอย่างใกล้ชิด โดยฝ่ายไทยได้แจ้งเชิญให้ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน
เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นํา ACD ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงไทยจะเป็นเจ้าภาพ 
  ๖. สถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานรับทราบการดําเนินการต่าง ๆ 
ของไทยในการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยซ่ึงเน้นการดําเนินการโดยสันติวิธี และยินดีให้การสนับสนุน
ไทยในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of the Islamic Conference : OIC) ดังเช่นท่ีเคยทําเสมอมา 
  ๗. การเข้าร่วมการประชุม High Level International Conference on Water Cooperation ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน
ได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซ่ึงกําหนดจะจัดข้ึนท่ีกรุงดูชานเบ ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
รับทราบคําเชิญ และขอรายละเอียดเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะยืนยันการเข้าร่วม โดยขอให้มีการประสานผ่านช่องทางการทูต 
  ๘. การลงสมัครรับเลือกต้ังในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council : UNSC) ประธานาธิบดีทาจิกิสถานรับท่ีจะสนับสนุนไทยในการลงสมัครรับเลือกต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนศรีลังกาและมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
   ๑.๑ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขยายมูลค่าการค้าเป็น ๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การฟื้นฟูและจัดประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการค้า การจัดต้ังเวทีการหารือภาคธุรกิจระดับสูง การสร้างโอกาสการลงทุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเอ้ืออํานวย
ต่อการลงทุนของภาคเอกชน การลงทุนด้านหุ้นกู้ (debentures) ในศรีลังกา และการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีสินค้าชาแก่ศรีลังกา 
   ๑.๒ ความร่วมมือด้านความม่ันคง ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านความม่ันคงเพ่ิมข้ึน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล/
ความม่ันคงทางทะเล 
   ๑.๓ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการดําเนินการ
ตามกรอบบันทึกความเข้าใจ [Memorandum of Understanding (MOU)] ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวท่ีได้มีการลงนาม
ระหว่างการเยือน 
   ๑.๔ ความร่วมมือด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ การติดตามการจัดกิจกรรมในกรอบการฉลอง ๒๖๐ ปี 
แห่งการสถาปนาสยามนิกายในศรีลังกา และการจัดหาท่ีดินก่อสร้างวัดไทยแห่งแรกในศรีลังกา 
   ๑.๕ ความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนา ได้แก่ การจัดสรรทุนอบรมในสาขาพัฒนาชนบท การเกษตร การประมง 
การจัดการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แผนดําเนินการ ๓ ปี ไทย-ศรีลังกา ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
   ๑.๖ ความร่วมมือด้านการเกษตรและประมง ได้แก่ การจัดการประชุมคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร และการประชุม
คณะทํางานร่วมด้านประมง 
   ๑.๗ การส่งเสริมความเชื่อมโยง ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางอากาศและทางทะเล 
   ๑.๘ ความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ การสนับสนุนไทยในการสมัครสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) และในสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Human Rights Council : UNHRC) 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

  ๒. ผลการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
   ๒.๑ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็นสองเท่าภายในปี ๒๕๖๑ การส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนโดยใช้มัลดีฟส์เป็นฐานการผลิตสินค้า โดยมัลดีฟส์เสนอให้นํารายการสินค้าและราคามาเปรียบเทียบ 
เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าของมัลดีฟส์ รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนโดยใช้มัลดีฟส์เป็นฐานการผลิตสินค้า นอกจากนี้ 
ฝ่ายมัลดีฟส์ต้องการร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในเร่ืองการสนับสนุนโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของมัลดีฟส์ โดยฝ่ายมัลดีฟส์จะอํานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยที่เข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์ อาทิ 
ในเรื่องการขอใบอนุญาตทํางาน และการขยายอายุการตรวจลงตรา 
   ๒.๒ การท่องเท่ียว ได้แก่ การขยายโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติให้ชาวมัลดีฟส์สามารถใช้บริการรักษาพยาบาล
ในประเทศไทยภายใต้โครงการดังกล่าวได้ และการจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกันในอนาคต เพ่ือส่งเสริมการติดต่อ
ระหว่างประชาชนต่อประชาชน 
   ๒.๓ การเชื่อมโยง ได้แก่ การขยายการเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางอากาศ และทางเรือ รวมทั้งการเพิ่ม
เท่ียวบินตรงระหว่างกัน 
   ๒.๔ ความร่วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ การให้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-มัลดีฟส์ในลักษณะแผนงามสามปี 
(๒๕๕๗-๒๕๕๙) มุ่งเน้นในสาขาการเกษตร ประมง ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน สาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีตกลงกัน 
   ๒.๕ ความม่ันคงและการทหาร ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านความม่ันคง โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหา
โจรสลัดในมหาสมุทรอินเดีย ปัญหาการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติอ่ืน ๆ ท้ังนี้ ฝ่ายมัลดีฟส์ประสงค์จะเข้าร่วมในสถาบัน
ฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (International Law Enforcement Academy : ILEA) 
ท่ีกรุงเทพฯ 
   ๒.๖ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ ความร่วมมือในการจัดการกับผลกระทบและภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการให้ความสําคัญต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดในองค์การสหประชาชาติ 
และกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ อาทิ ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียใต้ (The South Asian 
Association for Regional Cooperation : SAARC) รวมท้ังการสนับสนุนซ่ึงกันและกันในการสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิก
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council : HRC) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ได้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือ
เดินทางพิเศษ และได้เข้าร่วมประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation ซ่ึงสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสหประชาชาติ (UN) โดยในการประชุมได้พิจารณาในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ํา นับต้ังแต่
การจัดการภัยพิบัติน้ําท่วม น้ําแล้ง การจัดการให้มีแหล่งน้ําสะอาด การเข้าถึงแหล่งน้ําโดยเท่าเทียมกัน และการจัดสรรทรัพยากรน้ํา 
เนื่องจากสาธารณรัฐทาจิกิสถานเป็นประเทศท่ีอยู่ต้นน้ํา จึงจําเป็นต้องมีการหารือร่วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ํา 
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อให้มีระบบเชื่อมโยงไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยสามารถนําแนวทางดังกล่าว 
มาประยุกต์ใช้  ในการบริหารจัดการน้ําในประเทศให้มีมาตรฐานย่ิงข้ึน และนําไปสู่ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป 
  ๒. การเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค
เอเชียใต้ และส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว การเจรจาเก่ียวกับข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement : FTA) ไทย-ปากีสถาน และได้มีการลงนามเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมด้านการค้าไทย-ปากีสถาน เพ่ือยกระดับ
ความสัมพันธ์ปากีสถานในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง รวมทั้งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปากีสถานในประเด็น
ความร่วมมือทวิภาคีเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองกับรัฐบาลของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก 
(Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการเยือน ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. การแลกเปลี่ยนการเยือน ประธานาธิบดี ฯ เชิญนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีอย่างเป็นทางการ โดยขอให้มีคณะนักธุรกิจไทยเดินทางไปด้วย 
  ๒. การสนับสนุนการสมัครของไทยในองค์การระหว่างประเทศ อิเควทอเรียลกินียืนยันการสนับสนุนการสมัคร
ของไทยในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) สําหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 
  ๓. การค้าและการลงทุน นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี ฯ เห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
โดยเฉพาะด้านการเกษตร ประมง อุตสาหกรรมเซรามิก และพลังงาน 
  ๔. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี ฯ เห็นควรส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการ
ในสาขาต่าง ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานเรื่อง ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบแนวทางความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ 
และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
    ๑.๑ ประเทศไทยควรผลิตพลังงานทดแทนท่ีมีวัตถุดิบในประเทศมากเพื่อทดแทนน้ํามันและลดการพ่ึงพา 
รวมท้ังเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ เช่น การนําพลังงานทดแทนมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในรถไฟฟ้าสาธารณะหรือรถไฟฟ้าส่วนบุคคล การพัฒนาหรือแปรรูปเป็นพลังงานชนิดใหม่ ๆ เพื่อรองรับการใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในภาคครัวเรือน 
   ๑.๒ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกันลดอุปสรรคท่ีไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนพลังงานทดแทน
ในประเทศลงและปรับปรุงนโยบาย/กฎระเบียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อนักลงทุน 
   ๑.๓ ควรมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการผลิตอะไหล่ เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยและตรงกับความต้องการ
ใช้ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงวิจัยเพ่ือหาพลังงานทดแทนชนิดใหม่ ๆ หรือหาเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม
การผลิตอะไหล่ รวมท้ังเพ่ิมการให้สิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสมแก่นักลงทุนท่ีเข้ามาร่วมทําวิจัยหรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ผู้ผลิตในประเทศโดยยอมรับเงื่อนไขของไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตของไทย  
ให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ควรมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์ร่วมกันท้ัง ๒ ฝ่าย 
   ๑.๔ ควรให้การส่งเสริมโดยให้สิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษแก่นักลงทุนต่างประเทศตามสัดส่วนมูลค่า
การใช้วัตถุดิบ/ชิ้นส่วนในประเทศท่ีพัฒนาจนได้มาตรฐานสากลแล้ว เพ่ือสร้างบรรยากาศในการลงทุนและจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศ
สนใจใช้วัตถุดิบ/ชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มข้ึน และเพ่ือลดข้ออ้างทางการค้าท่ีประเทศที่มีวัฒนธรรมชาตินิยมมักนํามาอ้าง รวมทั้งควรส่งเสริม
และให้โอกาสแก่นักลงทุนจากต่างประเทศเท่าเทียมกันทุกประเทศ 
  ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเห็นควรระมัดระวังการกําหนดเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ท่ีอาจขัด
ต่อพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก อาทิ การกําหนดเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุน/การรับสิทธิประโยชน์ท่ีเชื่อมโยงกับการกําหนด
สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content Requirement) หรือการเลือกปฏิบัติระหว่างสินค้าท่ีผลิตในประเทศกับสินค้า
นําเข้าจากต่างประเทศ หรือการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าท่ีนําเข้าจากแหล่งประเทศต่าง ๆ ส่วนประเด็นปัญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบของรัฐ 
ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการลงทุน หากภาครัฐลดกฎระเบียบหรือลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือกระชับขั้นตอนบางส่วน
ท่ีเป็นอุปสรรคลง อาจเป็นสาเหตุให้ประเทศคู่ค้าอ่ืนของไทยมองว่าประเทศไทยใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเอ้ืออํานวยประโยชน์
ทางการค้าและอาจนําไปสู่การกีดกันทางการค้า จึงควรเลือกการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
จากสาธารณรัฐเกาหลีมาใช้ประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้ การลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อะไหล่ ชิ้นส่วนยานยนต์ 
ควรมีความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพภายในประเทศและการรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
ระหว่างวันท่ี ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
จัดทํา ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ๑. การเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ ประเด็นติดตาม ได้แก่ การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ และการเยือนไทย
ของนาย Lech Walesa อดีตประธานาธิบดีโปแลนด์ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการหารือเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๑ ความร่วมมือ
ด้านการทหาร อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรีกลาโหม การจัดหาอุปกรณ์เรดาร์จากโปแลนด์ การส่งนักเรียนไทย
ไปศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยการทหารของโปแลนด์ เป็นต้น การทําความตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลลับ การส่งเสริมมูลค่าการค้าระหว่าง
สองประเทศให้มีความสมดุลมากข้ึน และการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในโปแลนด์ การส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตไทยในโปแลนด์ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชน การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒ ท่ีประเทศไทย การดําเนินการตามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Green Evo ของโปแลนด์ 
การพิจารณาใช้ถ่านหินลิกไนต์จากโปแลนด์ การลงทุนในการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) และความร่วมมือ
ด้านพลังงานหมุนเวียน การจัดหาอุปกรณ์กู้ภัยจากโปแลนด์ อาทิ รถดับเพลิง การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตร การปรับปรุงคุณภาพดิน และปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัตว์ปีก การจัดทําความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม การแลกเสียงสนับสนุนการสมัครสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 
สําหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ของไทย และวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ของโปแลนด์ การขอเสียงสนับสนุนจากโปแลนด์
สําหรับตําแหน่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ รวมท้ังการพิจารณาคําขอของโปแลนด์
ในการสมัครเลือกต้ังเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ กลุ่มท่ี ๓ และการสมัครเป็นเจ้าภาพกีฬา
ในโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๒๒ 
  ๒. การเยือนสาธารณรัฐตุรกี ประเด็นติดตาม ได้แก่ การเชิญนายกรัฐมนตรีตุรกีเยือนไทย การเจรจาจัดทําความตกลง
การค้าเสรีไทย-ตุรกี การมุ่งเป้าหมายการค้า ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๑ การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-ตุรกี ๖๐ ปี การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อท่ีตุรกี การเปิด
สถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจํานครอิซเมียร์และเมืองอันทาเลีย และการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการร่วม
ไทย-ตุรกี (Joint Plan of Action) ๒๕๕๖-๒๕๖๑ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามในร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและอัฟกานิสถานภายใต้กระบวนการ
 ภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอัฟกานิสถาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบในสารัตถะของร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและอัฟกานิสถาน
ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดกระบวนการลงนาม
ในพิธีสารสรุปความตกลงฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเทศอ่ืน ๆ เข้าใจผิดว่าการดําเนินการล่าช้าของไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือกีดกัน
การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอัฟกานิสถาน 
  ๒. ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย โดยร่างพิธีสารฯ เป็นกลไกการหารือเกี่ยวกับลู่ทางการขยายความร่วมมือทวิภาคีท้ังด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยจะจัดให้มีการปรึกษาหารือกันเป็นประจําในระดับรัฐมนตรีหรือระดับอ่ืนท่ีเหมาะสม ในประเด็นทวิภาคี
และประเด็นระหว่างประเทศท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านการเมือง การค้าและเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม มนุษยธรรม ข้อมูลข่าวสาร และอื่น ๆ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในพิธีสารฯ 
 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วย
 การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ (Agreement 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Tajikistan on 
Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports) โดยสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ เป็นการยกเว้น
การตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ การเดินทางผ่าน และพํานักอาศัย สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทาง
ราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษของประเทศคู่ภาคี โดยผู้ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวสามารถพํานักในประเทศผู้รับได้ไม่เกิน ๙๐ วัน 
ท้ังนี้ ประเทศคู่ภาคีสามารถปฏิเสธการยกเว้นการตรวจลงตราได้ด้วยเหตุผลด้านความม่ันคง 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ความตกลงฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มัลดีฟส์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มัลดีฟส์ 
(Agreement on the Establishment of Joint Commission for Cooperation between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of the Republic of Maldives) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดต้ังกลไกการดําเนินความสัมพันธ์ท่ีมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของท้ังสองฝ่ายเป็นประธานร่วม และจัดขึ้นทุก ๆ ๒ ปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ 
เพ่ือปรึกษาหารือ และทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือ
ทางวิชาการ การป้องกันอาชญากรรม สาธารณสุข การเกษตรและประมง ศิลปะและวัฒนธรรม การบินพลเรือน การศึกษา การพัฒนาสังคม 
และสาขาอ่ืน ๆ ตามที่ภาคีเห็นชอบ 
   ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ความตกลงฯ 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
   ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรเพิ่มเติมความร่วมมือ
สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบายความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนในสาขา
ท่ีมีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ อาหารแปรรูป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade 
 Association : EFTA) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European 
Free Trade Association : EFTA) เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ไทยในการเป็นศูนย์กลางของ EFTA ด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เทคโนโลยีชีวภาพ เวชภัณฑ์และเภสัชกรรม และเคมีภัณฑ์ รวมท้ังภาคบริการ
ทางการเงินและการธนาคาร และเปิดโอกาสให้ไทยเป็นฐานในการผลิตและแหล่งรองรับการลงทุนของ EFTA ซึ่งจะช่วยให้ไทย
ได้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากขึ้น 
   ๑.๒ เสนอร่างกรอบการเจรจาฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องท่ีเห็นควรพิจารณามาตรการรองรับ
ภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากการเจรจาภายใต้กรอบความตกลงไทย-สหภาพยุโรป และกรอบความตกลงไทย-EFTA โดยมีทิศทาง
ท่ีสอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและลดความซํ้าซ้อนในทางปฏิบัติของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือกับทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนเพื่อพิจารณาผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบ โดยให้ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในภาคประมงและทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะประเด็นการเข้าถึงยาท่ีจําเป็นของประชาชนท้ังในด้านบริการ โทรคมนาคมและการสื่อสาร 
การเงิน การธนาคาร ประกันภัย และการขนส่ง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างไทยกับปากีสถาน เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ  
มีสาระสําคัญเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถานในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง 
ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม การศึกษา
และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ความม่ันคงและการทหาร รวมท้ังด้านความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี 
   ๑.๒ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของราชอาณาจักรไทย ก่อนมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับข้อสังเกตของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีเห็นควรปรับแก้ชื่อพิธีสารจากเดิม “the Cultural 
Exchange Programme signed in 2004” เป็น “the Protocol for the Cultural Exchange Programme signed in 2005” 
และปรับแก้ร่างคําแปลฉบับภาษาไทย จากเดิม “ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมท่ีได้ลงนาม
เม่ือปี ๒๕๔๗” เป็น “ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมภายใต้พิธีสารว่าด้วยแผนปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมท่ีได้ลงนามเม่ือปี ๒๕๔๘” 
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมในโอกาสการเยือนทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างไทยกับทาจิกิสถาน เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
สรุปผลการเยือนทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเอกสารถ้อยแถลงร่วมฯ  
มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทยและทาจิกิสถานในการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างท้ังสองประเทศในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ในกรอบทวิภาคี ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 
ด้านความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี และด้านความร่วมมือว่าด้วยการจัดการน้ํา 
  ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยก่อนมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตระหว่างไทยและปากีสถาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Mutual Exemption of Visa Requirements for Holders of 
Diplomatic Passports) มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าท่ีการทูตของท้ังสองฝ่าย 
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                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

โดยผู้ถือหนังสือเดินทางทูตฝ่ายหนึ่งจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน ท้ังนี้ ความตกลงฯ สามารถระงับใช้ชั่วคราวด้วยเหตุผลเรื่องความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงแห่งชาติและการสาธารณสุขได้ 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในความตกลงฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียว่าด้วยการยกเว้น
 การตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (Agreement between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of the Federal Republic of Nigeria on Exemption of Visa Requirements for Holders 
of Diplomatic Passports) เพ่ือเป็นการขยายความร่วมมือ ซ่ึงจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไนจีเรียให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
เอกสารดังกล่าว 
  ๓. หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารอืทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจกัรไทย

กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Memorandum of Understanding on the 
Establishment of Bilateral Consultation between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the 
Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria) โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบ
การปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการและสมํ่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม อันจะนํามาซ่ึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๓. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคําดังกล่าว
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถพิจารณาดําเนินการได้ 
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับไนจีเรีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติการจัดทํา และเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding between the Government 
of the Kingdom of Thailand and the Government of the Federal Republic of Nigeria on Technical Cooperation) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ในการฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษาและโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือในโครงการ
เฉพาะต่าง ๆ และความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนท่ีตกลงร่วมกัน 
   ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ที่อาจเกิดขึ้น เห็นควรให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลีว่าด้วย
 ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลี
ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ เป็นกรอบความร่วมมือในการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกระดับระหว่างสองประเทศ ในภาคส่วนอุตสาหกรรม อาหาร การเกษตร 
แฟชั่น และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานทดแทน และเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคี การบริการและการลงทุนท่ีเกี่ยวข้อง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน ความเป็นหุ้นส่วน
และผลประโยชน์ร่วมกัน ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ 
ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง 
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
  ๒. ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้วตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม รับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศเกี่ยวกับการปรับแก้ถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไปพิจารณาดําเนนิการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-บาห์เรน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรม และความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรระหว่างคู่ภาคี มีสาระสําคัญเป็นความร่วมมือพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงสัตว์ ประมง 
พืช ดิน การจัดการดินและน้ํา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมท้ังมาตรฐานอาหาร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ท่ีคู่ภาคีให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน 
   ๑.๒ อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 
ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
   ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท่ีเห็นควรดําเนินการภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายสินค้าเกษตรแต่ละชนิดท่ีมีอยู่ และบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือให้ความร่วมมือฯ ในการแลกเปลี่ยน
นักวิขาการ นักวิจัย การวิจัย ข้อมูลวิชาการและวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรม การพัฒนาด้านการตลาด การส่งเสริมธุรกิจการเกษตร
และความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อนําสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของไทยไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ต่อผู้บริโภคของประเทศบาห์เรน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรของประเทศไทยและประเทศบาห์เรน
และประเทศใกล้เคียงในอนาคตให้มากข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน ๓๐วัน (ผ.๓๐) แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
 ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนียสามารถ
อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน ๓๐ วัน (ผ.๓๐) เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
ของไทย ท้ังนี้ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเจรจาเพื่อให้ฝ่ายเอสโตเนียดําเนินการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทาง
ราชการของไทยเป็นการต่างตอบแทนให้แล้วเสร็จก่อน 
  ๒. เห็นชอบยกเลิกการให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) 
แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ณ วันท่ีประกาศยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย
แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ผ.๓๐) แก่ฝ่ายเอสโตเนีย มีผลใช้บังคับ 
  ๓. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
กองบังคับการตํารวจสันติบาล กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม 
  ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
 

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
  และการเปล่ียนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 
 

 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 

 ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 
  ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ระหว่างวันท่ี ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได้ร่วมลงนาม
ในหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Letter of Intent) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ จํานวน ๖ ฉบับ ได้แก่ หนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ 
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกสําหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
โปแลนด์ บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Polish Agency for Enterprise Development (PARP) 
บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับ Polish Information and Foreign Investment Agency (PAlilZ) 
บันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) กับสภาหอการค้าโปแลนด์ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ 
  ๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได้หารือทวิภาคี
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีประเด็นหารือสําคัญ ๆ ได้แก่ การเรียนรู้
ด้านการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวของโปแลนด์ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยมีความสนใจในด้านนี้ จึงขอให้มี
คณะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยมาหารือและเรียนรู้ในด้านดังกล่าวจากโปแลนด์ ในขณะที่ฝ่ายโปแลนด์ได้แสดง
ความสนใจในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปยังประเทศไทย และขอให้ฝ่ายไทยจัดส่งคณะเจ้าหน้าท่ีจากกรมปศุสัตว์มาตรวจโรงงาน
ในประเทศโปแลนด์ นอกจากนี้ ท้ังสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ โดยเห็นว่าน่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสหกรณ์ 
เพ่ือยกระดับสหกรณ์ของท้ังสองประเทศ และเห็นชอบให้มีการจัดทําการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตรระหว่างกัน 
รวมท้ังการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือหารือในแนวทางความร่วมมือท่ีเป็นท่ีสนใจของท้ังสองฝ่ายเพื่อนําไปสู่การจัดทําบันทึกความเข้าใจ
ด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยร่างระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑.๑ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑.๒ กําหนดข้ันตอนการคัดสรรและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑.๓ กําหนดผู้มีหน้าท่ีดําเนินการรับสมัครและคัดสรรเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกร 
 
   ๑.๔ กําหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัดของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีคัดสรรเป็นผู้ดําเนินการรับสมัครแล้วส่งรายชื่อ
ผู้สมัครให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการคัดสรร 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

   ๑.๕ กําหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกทําหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีได้รับการคัดสรรต่อจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
คัดสรร เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
   ๑.๖ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเลือกเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกร 
จากผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้เหลือจํานวน ๑๐ คน และแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือก โดยเปลี่ยนจากหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้แทนหน่วยงาน นั้น การประชุมหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการถือเป็นการปฏิบัติราชการของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
ซ่ึงสามารถมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น จึงไม่จําเป็น 
ต้องแก้ไขโดยเพ่ิมเติมคําว่า “ผู้แทน” ลงไป รวมท้ังให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
แนวทางดําเนินการคัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับจากการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เพ่ือเปิดโอกาสและกระตุ้นให้มีผู้แทนเกษตรกรจากภาคส่วนต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมกระบวนการคัดสรรตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ภายใต้ระเบียบฯ อย่างพร้อมเพรียง ไปพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ 
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยกําหนดให้ลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน
หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน สามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า
กระทรวงการคลังควรประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการนําสิทธิบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงอัตราดอกเบี้ย
ที่ควรจะกําหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เนื่องจากการกู้เงินโดยมีบําเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการประกันเป็นการกู้ยืม 
ท่ีมีความเสี่ยงตํ่า เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่ผู้รับบําเหน็จมากเกินไป ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
โดยสาระสําคัญของหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) ข้อมูลอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของ ๕ กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจัย โดยแยกระดับวุฒิการศึกษา
เป็นระดับปริญญาตรี โท และเอก ยกเว้นกลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีเฉพาะระดับปริญญาตรีท่ีประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล 
ประสบการณ์การทํางานของแต่ละกลุ่มวิชาชีพแยกเป็นรายปีต้ังแต่ ๕ ปี จนถึง ๓๐ ปี และมากกว่า ๓๐ ปีข้ึนไป 
  ๒. แนวทางการใชตั้วคูณอัตราค่าค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) ตัวคูณอัตราค่าตอบแทนมีพ้ืนฐานมาจากการคิดรวม
ค่าสวัสดิการสังคม (Social Charges) ค่าโสหุ้ย (Overhead) และค่าวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 
ของท่ีปรึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของเงินเดือนพ้ืนฐาน 
  ๓. แนวทางและหลักเกณฑ์ในการคํานวณราคากลางค่าจ้างท่ีปรึกษา การคํานวณค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการ 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ๒ ส่วน คือ ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) 
  ๔. ข้ันตอนการคํานวณค่าจ้างท่ีปรึกษาท้ังโครงการ ค่าจ้างท่ีปรึกษาท้ังโครงการจะเป็นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร 
(Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) มีข้ันตอนในการคํานวณ ประกอบด้วย 
   ๔.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ เจ้าของโครงการจะต้องแจกแจงหรือกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดําเนินงาน 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

   ๔.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ กําหนดประเภทบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีจะเข้าดําเนินการโครงการ 
   ๔.๓ ข้ันตอนท่ี ๓ กําหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ พร้อมกับประเมินระยะเวลาการทํางานของแต่ละคน
ท่ีจะใช้ในการดําเนินโครงการ 
   ๔.๔ ข้ันตอนท่ี ๔ ให้นําอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของท่ีปรึกษาแต่ละคน (Basic Salary) คูณกับตัวคูณอัตราค่าตอบแทน 
(Mark-up Factor) และคูณกับระยะเวลาการทํางาน จะได้ค่าจ้างท่ีปรึกษาของแต่ละคน ผลรวมค่าจ้างท่ีปรึกษาของทุกคนจะเป็นค่าตอบแทน
บุคลากร (Remuneration) ท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ 
   ๔.๕ ข้ันตอนท่ี ๕ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) เม่ือรวมกับค่าตอบแทนบุคลากรทั้งโครงการกับค่าใช้จ่ายทางตรง 
(Direct Cost) จะได้ค่าท่ีจ้างท่ีปรึกษาท้ังโครงการ 
  ๕. การทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน และอัตราตัวคูณค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม ดําเนินการอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเห็นชอบ
การปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สําหรับผลการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์
การคํานวณราคากลางของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
การจ้างท่ีปรึกษา โดยมีรองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นประธาน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ 
ความเหมาะสม และเสนอแนะในการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างท่ีปรึกษา และอยู่ระหว่างเสนอหลักเกณฑ์การกําหนด
ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือจะแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางการจ้างท่ีปรึกษาต่อไป 
  ๒. สํานักงบประมาณได้กําหนดราคามาตรฐานและปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์
ประเภทต่าง ๆ และได้เวียนแจ้งส่วนราชการถือปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซ่ึงมีรายละเอียดรายการมาตรฐานครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
จํานวน ๔๘ รายการ ปัจจุบันสํานักงบประมาณอยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพ่ิมเติม และพัฒนาระบบราคา
อ้างอิงสําหรับรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และใช้ในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงบประมาณ รวมท้ังเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๓. กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคํานวณราคากลาง
ของยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเพิ่มข้ึน จากยาในบัญชียาหลัก เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการประกาศ
ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางสําหรับการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา โดยยาในบัญชียาหลัก และยานอกบัญชี
ยาหลัก ให้ใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ให้ใช้ราคามาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึน 
  ๔. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ราคากลางประเภทฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และประกาศบังคับใช้แล้ว สําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ 
อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินราคากลางเพ่ือประกาศ
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีจะจัดข้ึน
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช) เป็นเจ้าภาพหลักประสานการดําเนินการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ยุทธศักด์ิ 
ศศิประภา) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้ดําเนินการเก่ียวกับการกล่ันกรองโครงการ
และกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่ืนในกลุ่มจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับสํานักงบประมาณและเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า ตามท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. สถิติการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชน จําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง) ในไตรมาสท่ี ๒ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนแจ้งเร่ืองร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น ๒๔,๕๗๗ ครั้ง โดยผ่านช่องทางสายด่วน
ของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th) ช่องทาง ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร และ
ช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ตามลําดับ 
  ๒. จํานวนเรื่องร้องทุกข์ จําแนกตามประเภทเร่ืองในไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนร้องทุกข์
และเสนอข้อคิดเห็นในประเภทเรื่องต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น ๑๔,๖๗๙ เรื่อง โดยประเด็นเร่ืองท่ีประชาชนร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็น
มากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ เหตุเดือดร้อนรําคาญ 
และร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามลําดับ 
  ๓. จํานวนเร่ืองร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตามหน่วยงาน [ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
และจังหวัด] ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเรื่องร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๖,๖๘๔ เรื่อง 
จําแนกเป็นหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ โดยหน่วยงานท่ีได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์มากท่ีสุด ได้แก่ องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ๔. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการจําแนกตาม อปท. และจังหวัด ในไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเรื่องร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น ๓,๖๖๒ เรื่อง โดยกรุงเทพมหานคร
ได้รับการประสานเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
  ๕. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็นเรียงตามลําดับประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์และเสนอข้อคิดเห็น
มากท่ีสุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรําคาญ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ ไฟฟ้า ยาเสพติด การบริการ
ขนส่งทางบก ถนน น้ําประปา บ่อนการพนัน โทรศัพท์ และร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดกระทรวง ท้ังนี้ ในไตรมาสท่ี ๒ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรําคาญ 
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ และไฟฟ้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การกําชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ ก.พ. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการกําชับให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๗ 
โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการท่ีการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีข้ึน ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้าง พัฒนา
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยซ่ึงผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ) โดยผลการสํารวจ
การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พบว่า 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๕ ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานทั้ง ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน 
ได้มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในระดับ Emerging Information 
Services, Enhance Information Services, Transaction Information Services , Connected Information Services และ 
Intelligence คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๘., ๑๐.๖๓, ๖.๒๕ และ ๑๓.๗๕ ตามลําดับ สรุปคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๓ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น ๓๙.๔๙ ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา ๓๘.๘๕ ล้านคน ผู้ว่างงาน 
๓.๐๓ แสนคน และผู้ท่ีรอฤดูกาล ๓.๔๕ แสนคน โดยผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ 
จํานวน ๔.๘ แสนคน (จาก ๓๙.๐๑ ล้านคน เป็น ๓๙.๔๙ ล้านคน) 
  ๒. ผู้มีงานทํา มีจํานวน ๓๘.๘๕ ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕.๘ แสนคน (จาก ๓๘.๒๗ ล้านคน 
เป็น ๓๘.๘๕ ล้านคน) โดยผู้ทํางานลดลง ได้แก่ ผู้ทํางานสาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ สาขากิจกรรม
การบริการอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น สาขาการศึกษา 
สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า และสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ ส่วนผู้ทํางาน
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม สาขาการกอ่สร้าง สาขาท่ีพักแรมและการบริการด้านอาหาร และสาขาการผลิต เป็นต้น 
  ๓. ผู้ว่างงานทั่วประเทศ มีจํานวน ๓.๐๓ แสนคน ลดลง ๕.๖ หม่ืนคน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ 
โดยเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อน จํานวน ๑.๗๑ แสนคน อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อน จํานวน ๑.๓๒ แสนคน 
ได้แก่ ผู้ว่างงานท่ีมาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 
๑.๒๓ แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕.๘ หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕.๗ หม่ืนคน ระดับประถมศึกษา ๔.๓ หม่ืนคน 
และไม่มีการศึกษาและตํ่ากว่าประถมศึกษา ๒.๒ หมื่นคน และผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙.๓ หมื่นคน 
ภาคกลาง ๘.๕ หม่ืนคน ภาคใต้ ๕.๑ หม่ืนคน ภาคเหนือ ๔.๘ หม่ืนคน และกรุงเทพมหานคร ๒.๖ หม่ืนคน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๒-๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วาระที่ ๒-๓ ของสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธท่ี ๑๔-วันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งรัฐมนตรี  
ท่ีกํากับดูแลส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ให้มีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาผู้แทนราษฎร และจัดทําข้อมูลประกอบ 
การตอบประเด็นคําถามรายการสําคัญท่ีคณะกรรมาธิการฯ ให้ความสนใจ ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ แก้ไขบัญชีกําหนดสายงานท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและลักษณะงานวิชาชีพ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติเงินงบกลางเพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการอัยการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการอัยการผู้ดํารงตําแหน่งอัยการประจํา
สํานักงานอัยการสูงสุด รองอัยการจังหวัด อัยการประจํากอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย และอัยการผู้ช่วย ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการอัยการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๗๔,๓๐๐,๑๕๐ บาท ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเจียดจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาดําเนินการ จํานวน ๒๙,๘๘๑,๐๖๐ บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีแล้ว จํานวน ๑๔๔,๔๑๙,๐๙๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐใช้หลักเกณฑ์การกําหนดราคา
งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บไซต์ http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการจัดหาระบบดังกล่าวต่อไป 
   ๑.๒ เห็นชอบให้สํานักงบประมาณและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ประกอบการพิจารณาจัดสรร หรือต้ังงบประมาณ สําหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ 
  ๒. ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐทําหน้าท่ีพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกําหนดราคากลาง
งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยไม่จําเป็นต้องต้ังคณะกรรมการเพ่ิมเติม 
เนื่องจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐทําหน้าท่ีดังกล่าวอยู่แล้ว และสํานักงบประมาณจะพิจารณาต้ังงบประมาณ
และจัดสรรงบประมาณโดยไม่เกินหลักการแนวทางการประเมินราคางานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวต่อไป 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ. 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อให้การขอเพิ่มเติมวงเงินรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงมีมติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ในกรณีท่ีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณใด ๆ ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ มีความจําเป็นต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณเกินกว่าท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ (ไม่รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลง 
วงเงินอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน และการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การปรับปรุง
แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องนําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติก่อนดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเสนอ
การให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซ่ึงขณะนี้มีประชาชนรวมท้ัง
นักศึกษาไทยท่ีศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีท่ีนักศึกษาจะกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย หรือกลับไปศึกษาต่อ
ท่ีสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ การช่วยเหลือค่าครองชีพและท่ีพักอาศัยสําหรับผู้ท่ีขาดแคลนในระหว่างท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทย 
รวมท้ังการเดินทางกลับเม่ือสถานการณ์ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์คลี่คลายและสงบลงแล้วอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รายงานผลการติดตามงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซ้ือ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

และการปฏิรูปการจัดการท่ีดิน (นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) ซ่ึงจากรายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) พิจารณาแล้วมีความเห็น และเห็นควรให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละด้าน 
รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ดังนี้ 
  ๑. โครงการกํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการซ้ือขายพลังงานเชื้อเพลิง 
ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าท่ัวไปต่าง ๆ มีการตรวจพบการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึน กระทรวงพาณิชย์ควรพิจารณาหามาตรการ 
ในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การกระทําความผิดมีจํานวนลดลง 
  ๒. การตรวจสอบโครงการรับจํานําสินค้าเกษตร ยังพบการกระทําความผิดอยู่มาก ให้กระทรวงพาณิชย์เพ่ิมมาตรการ
ป้องกัน ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทําความผิดโดยเด็ดขาด 
  ๓. โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน 
เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่ชาวนาได้รับโดยตรงจากราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
และเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์ โดยราคาข้าวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ๒,๕๐๐ บาท/ตัน และ ๔,๐๐๐ บาท/ตัน รวมท้ัง
ผลประโยชน์ทางอ้อมต่อรัฐบาล โดยเกษตรกรจะมีการใช้จ่ายมากข้ึนทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้รัฐมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากภาษีมูลค่าเพ่ิม ธุรกิจมีกําไรและรัฐเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน เกิดการขยายตัวของธุรกิจเพ่ือรองรับกําลังซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง
มีการจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน มูลค่ารวม ๘๓,๒๓๘ ล้านบาท 
  ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) และการดําเนินการตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ระยะท่ี ๓ ยังดําเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า ให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดทํากรอบระยะเวลา 
ในการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและชัดเจน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้
เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป โดยสาระสําคัญของรายงานฯ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑-พ.ศ. ๒๕๕๕) 
บรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ส่วนใหญ่มีผลการดําเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมาย เช่น ประชาชน
มีความพึงพอใจในระบบราชการ ร้อยละ ๘๒.๖๕ ส่วนราชการมีการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการทํางาน ร้อยละ ๘๙.๕๐ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้ามาใช้ในการบริการประชาชน ดังนั้น ควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในบริการประชาชน 
ผ่านรูปแบบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ให้บริการประชาชนมากขึ้น 
  ๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
   ๒.๑ ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน มีผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยส่วนราชการมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมค่อนข้างสูงซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย ในส่วนของ
จังหวัดในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย รวมท้ัง
องค์การมหาชนในภาพรวมการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
   ๒.๒ การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ๒.๒.๑ การสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน การมอบรางวัลระดับชาติให้แก่
หน่วยงานที่มีนวัตกรรมหรือมีพัฒนาการในการบริการประชาชน และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ 
(e-Services) พร้อมท้ังเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
    ๒.๒.๒ การปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับกลยุทธ์
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการจัดบริการสาธารณะและการเปิด
ให้องค์กรในภาคส่วนอ่ืนเสนอตัวเข้ามาให้บริการของรัฐ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และความร่วมมือการทํางาน
ในลักษณะเครือข่าย รวมท้ังปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการ
การทํางานระหว่างกระทรวง 
    ๒.๒.๓ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการ เพ่ือเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความพร้อม
เข้ามาจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ การพัฒนาเสริมสร้างขีดสมรรถนะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ท้ังกลุ่มผู้นําการบริหาร
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การเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงและกรม และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการบริหารองค์การมหาชน เพ่ือให้องค์การมหาชนมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การมหาชนสู่สาธารณะ 
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมผลักดันให้ภาครัฐมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท้ังการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการรับมือ
กับสภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือให้การปฏิบัติงานของภาครัฐสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุดหยุดลง 
    ๒.๒.๔ การสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปร่งใส ม่ันใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังทํา
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม ท้ังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การสร้างการกํากับดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการ การจัดทํา
แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมระบบ
การตรวจสอบท่ีให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนจะได้รับจากหน่วยงานผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ 
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการได้มาซึ่งบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ 
ท่ีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามเจตนารมณ์ในบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ 
  ๒. เพ่ือมิให้เกิดปัญหาความขาดแคลนบุคคลท่ีมาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ก่อนท่ีบุคคลจะพ้นจากบัญชีรายชื่อเม่ือครบกําหนดระยะเวลา ๕ ปี ให้กระทรวงการคลัง
สอบถามความประสงค์ในการสมัครเข้ารับการคัดสรรขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม่ไปยังบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ  
เพ่ือกระทรวงการคลังจะได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเตรียมการคัดสรรข้ึนบัญชีรายชื่อฯ ตามข้ันตอน
ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ล่วงหน้าต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติและรับทราบตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มใหม่ให้กับส่วนราชการสําหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสําคัญ
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ รวม ๓,๘๔๘ อัตรา แยกเป็นการจัดสรรอัตราข้าราชการเพ่ิมใหม่ ๓,๒๘๕ อัตรา และพนักงานราชการเพิ่ม
ใหม่ ๕๖๓ อัตรา โดยให้สํานักงาน ก.พ. กําหนดมาตรการ แนวทาง หรือเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนราชการนําตําแหน่งท่ีได้รับ
การจัดสรรไปยุบเลิกเพ่ือปรับระดับตําแหน่งสูงข้ึน หรือนําตําแหน่งท่ีได้รับการจัดสรรเกลี่ยไปปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
   ๑.๒ รับทราบผลการพิจารณาของคณะทํางานศึกษาภาพรวมความต้องการอัตรากําลังภาครัฐ กรณีองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน และให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก
พิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของอัตรากําลังในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น โดยกํากับดูแลการใช้งบประมาณตามหลักเกณฑ์/แนวทางการพิจารณา
ต้ังงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคล กรณีอัตราต้ังใหม่ท่ีสํานักงบประมาณกําหนดมาตรการไว้แล้วกับทุกหน่วยงานอย่างเข้มงวด 
และติดตามผลเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สํานักงาน ก.พ. จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐ ระหว่างส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการใช้กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. สําหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอัตรากําลัง
ต้ังใหม่ ให้หน่วยงานดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

ภาครัฐ ท่ีเห็นควรศึกษาภาพรวมการใช้อัตรากําลังของส่วนราชการท้ังระบบท่ีสอดคล้องกับภารกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือใช้
ในการวางแผนปรับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้มีความสมดุลต่อการพัฒนาระบบบริหารราชการภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกําลังคน ซึ่งจะทําให้มีมุมมองที่หลากหลาย 
และนําไปใช้ปรับปรุงระบบบริหารราชการอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ ให้สํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กรณีองค์กรตามรฐัธรรมนูญและหน่วยงานในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการใช้กําลังคน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙
 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ฉบับที่ ..) 
 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยกําหนดเคร่ืองหมายตําแหน่งบนกระบังหมวก และเคร่ืองหมายตําแหน่งบนอินทรธนู เสียใหม่ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
มีสาระสําคัญคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหน้ี เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้และการควบคุม 
การทวงถามหนี้ไว้เป็นการเฉพาะ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า
กระทรวงการคลังควรเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติสําหรับการติดตามทวงถามหนี้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และลูกหนี้มีความตระหนัก
ถึงสิทธิ หน้าท่ี และความคุ้มครองท่ีจะได้รับจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้ การกํากับดูแลการดําเนินการทวงถามหนี้ ควรมี
การบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือ
ปรับปรุงเร่ืองคณุสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา การจดัทําบัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา การวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา 
และการดําเนินการกับผู้เสนอราคาสูงสุดท่ีไม่ชําระราคา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การทบทวนกฎหมายท่ีตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายท่ีตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๒๕๕๐ ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เสนอ ซ่ึงได้จําแนกการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ตราข้ึนโดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติออกเป็นกฎหมายที่ควรปรับปรุงแก้ไขในสาระสาํคัญ (แก้ไขเนื้อหาของกฎหมาย) กฎหมายท่ีควรให้ยกเลิก และกฎหมาย
ท่ีควรให้คงไว้เช่นเดิม (แต่อาจมีการพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขภายหลัง) โดยแบ่งออกเป็น 
    ๑.๑.๑ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ กฎหมาย
ท่ีควรปรับปรุงแก้ไขในสาระสําคัญ จํานวน ๔ ฉบับ และกฎหมายที่ควรให้คงไว้เช่นเดิม จํานวน ๒ ฉบับ 
    ๑.๑.๒ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กฎหมายท่ีควรปรับปรุงแก้ไขในสาระสําคัญ 
จํานวน ๕ ฉบับ และกฎหมายที่ควรให้คงไว้เช่นเดิม จํานวน ๓๗ ฉบับ 
    ๑.๑.๓ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ได้แก่ กฎหมายที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ในสาระสําคัญ จํานวน ๙ ฉบับ กฎหมายท่ีควรยกเลิก จํานวน ๒ ฉบับ และกฎหมายที่ควรให้คงไว้เช่นเดิม จํานวน ๗ ฉบับ 
    ๑.๑.๔ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กฎหมายท่ีควรปรับปรุง
แก้ไขในสาระสําคัญ จํานวน ๑๔ ฉบับ และกฎหมายที่ควรให้คงไว้เช่นเดิม จํานวน ๙ ฉบับ 
    ๑.๑.๕ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย กฎหมายท่ีควรปรับปรุงแก้ไขในสาระสําคัญ 
จํานวน ๒ ฉบับ และกฎหมายที่ควรให้คงไว้เช่นเดิม จํานวน ๒๐ ฉบับ 
   ๑.๒ ให้ส่วนราชการท่ีมีความเห็นสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายตามที่ คปก. เสนอ จํานวน ๘ ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รับไปพิจารณาดําเนนิการต่อไป 
  ๒. ให้ส่วนราชการท่ีรักษาการตามกฎหมายพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ท่ีมีปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้ ท้ังนี้ หากมีกฎหมายท่ีไม่ใช่ในส่วนของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงส่วนราชการเห็นว่าควรท่ีจะได้มีการปรับปรุง
แก้ไขหรือเร่งรัด ก็ให้สามารถนําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ซ่ึงมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาต่อ 
 
 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ส่ือสาร 
  มวลชน และส่ือสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ของไตรมาส ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของไตรมาส ๓ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ผลการดําเนินงานด้านการใช้บริการ 
   ๑.๑ สถิติการใช้บริการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ มีจํานวน ๑,๕๓๗,๙๐๘ ครั้ง ลดลงจากไตรมาส ๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒,๗๒๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

   ๑.๒ สัดส่วนการใช้บริการแยกตามประเภท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ โดยเรียงจากมากท่ีสุด ได้แก่ 
บริการสอบถามข้อมูลท่ัวไป (Q&A) ร้อยละ ๗๙.๘๕ บริการสอบถามข้อมูลเพ่ือการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (Contact 
Information) ร้อยละ ๑๒.๖๗ บริการข้อมูลโครงการพิเศษของรัฐบาล ร้อยละ ๔.๕๖ บริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) ร้อยละ ๒.๙๐ 
ซ่ึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวสามารถจัดเป็นหมวดต่าง ๆ ได้แก่ หมวดสังคมและสวัสดิการ ร้อยละ ๖๒.๖๕ หมวดการร้องเรียน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ ๑๔.๔๘ หมวดการเมือง-การปกครอง ร้อยละ ๙.๔๑ หมวดเศรษฐกิจ ร้อยละ ๘.๐๓ 
หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓.๐๗ และหมวดกฎหมาย ร้อยละ ๒.๓๖ 
  ๒. ผลการดําเนินงานด้านคุณภาพบริการ 
   ๒.๑ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ได้บริหารจัดการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ มีจํานวนสายเรียกเข้าท้ังหมดจํานวน ๑,๕๓๗,๙๐๘ ครั้ง สามารถให้บริการได้จํานวน 
๑,๕๑๐,๑๙๕ ครั้ง สามารถให้บริการสําเร็จร้อยละ ๙๘.๒๐ 
   ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพพนักงานรับสาย ได้พัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสายเพื่อเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ
การให้บริการ โดยจัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมเติม อาทิ หลักสูตรการวิเคราะห์กระทรวงคาบเกี่ยว หลักสูตรสิทธิประโยชน์การใช้บัตรทอง
และบัตรประกันสังคม หลักสูตรทัศนคติในงานร้องเรียน เป็นต้น 
   ๒.๓ การสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และส่วนงานภาครัฐ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ ภัยแล้ง น้ําท่วม แผ่นดินไหว และรับแจ้งการขอความช่วยเหลือ
กรณีมีผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น การให้บริการข้อมูลโครงการกองทุนต้ังตัวได้ โครงการพัฒนาเมือง โครงการกองทุนส่งเสริมการประกัน 
ภัยพิบัติ และการสนับสนุนส่วนงานภาครัฐในการบูรณาการร่วมใช้ หมายเลข ๑๑๑๑ ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
หมายเลข ๑๑๑๑ กด ๗๗ รวมท้ังการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงวันที่ ๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี  รวม
ทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงวันที่ ๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๙ เรื่อง 
วาระเพ่ือพิจารณา ๗๕ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๔๖ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๓ เรื่อง และวาระสภาผู้แทนราษฎร ๕ เรื่อง  
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม 
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ป, 9

75

ท, 146

อ, 3

ส, 5

รวมทั้งส้ิน ๒๓๘ เร่ือง 

วาระสภาผู้แทนราษฎร ๕ เรื่อง (๒.๑๐ %) 

วาระอื่น ๆ ๓ เรื่อง (๑.๒๖ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๔๖ เรื่อง (๖๑.๓๕ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๕ เรื่อง (๓๑.๕๑ %) 

วาระประธานแจ้ง ๙ เรื่อง (๓.๗๘ %) 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๒๑ เรื ่อง 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา   ๗๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๖๒ เรื่อง วาระจร ๑๓ เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ   ๑๔๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๘๘ เรื่อง วาระจร ๕๘ เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ  
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๖ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๓๘ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 
๑

๑

๓

๒

๔

๑

๑

๑๑

๕

๓

๒

๔

๔

๒๓

๘

๖

๖

๖

๑๐

๑๔

๓

๔

๓๔

๒๘

๓

๕๑

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

อ่ืนๆ.

อส.

สสป.

สว.

สผ.

รถ.

ตช.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ทก.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
๖.  มติคณะรฐัมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื ่องที ่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๑๒๘ เรื ่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
จํานวน ๑๑๐ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๙๖ เรื่อง
๘๒.๓๕% เรื่องกฎหมาย

๔๒ เรื่อง
๑๗.๖๕%

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๘  เร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๘  เร่ือง 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๒๘ เรื่อง 
๕๓.๗๘% 

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๐ เรื่อง 
๔๖.๒๒% 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตล่ะข้อ 

  
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

 
 

 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐

๑๓
๓

๒๗

๘ ๘
๐

๔๓

๒๖

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖

๓๕
๒๖

๗

๔๓

๑๑

จํานวนเรื่อง 

(๑)  นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก (๒)  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
(๓)  นโยบายเศรษฐกิจ (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๕)  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖)  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
(๗)  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (๘)  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๘  เร่ือง

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๘  เร่ือง

(๑)  (๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)   (๘)   

จํานวนเรื่อง 

(๑)   (๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   ด้าน 

(๑)   ด้านสังคม 
(๒)   ด้านเศรษฐกิจ 
(๓)   ด้านการเมืองการปกครอง 
(๔)   ด้านความม่ันคง 
(๕)   ด้านการต่างประเทศ 
(๖)   ด้านสิ่งแวดล้อม 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีดาํเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๐๒ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
๑๙ เร่ือง
๑๘.๖๓%

ภาคกลาง
๓ เร่ือง
๒.๙๔%

ภาคเหนือ
๓ เร่ือง
๒.๙๔%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๗ เร่ือง
๖.๘๖%

ภาคใต้
๔ เร่ือง
๓.๙๒%

ภาคตะวันออก
๗ เร่ือง
๖.๘๖%

ภาคตะวันตก
๑ เร่ือง
๐.๙๘%

ทั่วประเทศ 58 เร่ือง 
๕๖.๘๗%

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๒  เร่ือง 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่             
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๓ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร 
  ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเรื่องที่
เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... 

๒๒๘๕๑/๕๖ [๒๗/๐๘/๒๕๕๖]

๒. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๒๒๓๓๓/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖]
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน 

พ.ศ. .... 
๒๒๑๓๘/๕๖ [๒๐/๐๘/๒๕๕๖]

๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 
พ.ศ. .... 

๒๑๓๓๐/๕๖ [๑๓/๐๘/๒๕๕๖]

๕. ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. .... ๒๑๐๕๐/๕๖ [๐๖/๐๘/๒๕๕๖]

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕
๒๓ ๒๐

๕๕

๕ ๕
๑๕

๑๐ ๑๒ ๑๐
๑

๘

๒๒

๑
๑๐ ๗ ๕ ๖

๑๕
๑๐

๒ ๔ ๑ ๑
๐

๒๐

๔๐

๖๐

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

จํานวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)                                   
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ 
  ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ 
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

 

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ ๘ 
รวม ๘ 

 
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื ่องที ่เป ็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
และกฎ กพ ซึ ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน  
๑๓ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ กพ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี    ๑    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ๒  ๑   
กระทรวงคมนาคม     ๓   
กระทรวงมหาดไทย   ๑ ๑ ๑   
กระทรวงพาณิชย์      ๑  
กระทรวงอุตสาหกรรม   ๑     
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๒     

รวม   ๖ ๒ ๔ ๑  

 

 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕
 

 

 

 
 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 
กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
คค. กระทรวงคมนาคม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
พน. กระทรวงพลังงาน 
พณ. กระทรวงพาณชิย ์
มท. กระทรวงมหาดไทย 
ยธ. กระทรวงยุตธิรรม 
รง. กระทรวงแรงงาน 

วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

  
 
 

 

 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖)  

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 

ไม่สังกัดกระทรวง/

อักษรย่อ 
ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

รถ. ราชบณัฑิตยสถาน 

สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สสป. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ อส. สํานักงานอัยการสูงสุด 
อ่ืนๆ (คปก.) สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปูกฏหมาย

  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

  
  
  
  
  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปูกฏหมาย 



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ สิงหาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 

 
คณะทํางาน 

 นางสาวดลพร ภุมมะกสิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวบุษบา บุญอุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางรัชนี บุญมาแย้ม  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางสาวนฤมล อุตราศรี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางสุนทรี งามดี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางสาวอุษารมย์ ไพลมาสย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นายธิติพล ธีรวิทยวงษ์  พนักงานประมวลผลข้อมลู 
 นางสาวศิริพร สรณาคมน์  พนักงานประมวลผลข้อมลู 
 นางสาวธัญญา รอดนิตย์  พนักงานบันทึกข้อมูล 

 
 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


