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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก  

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 

 

ข้อเสนอแนะ "แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ"  ๒๕๑๔๘/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๑ 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ” 

 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน 

 

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(วงเงิน ๑๒๐ ,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
(เพ่ิมเติม)  

๒๓๗๘๑/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑ 

การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือประสานงาน
ด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้า  

๒๔๔๐๘/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ๒๕๔๑๒/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๒ 
ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ
เพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  

๒๕๙๔๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๓ 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

การแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้       ๒๕๙๒๑/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๓ 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  นํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

สารบญั 
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รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและ
รายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  

๒๕๐๐๑/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๕ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)          ๒๕๑๒๘/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๕ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 

 

รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํ่า  ๒๓๖๔๐/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๕ 
โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗  ๒๓๖๙๕/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๖ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา  ๒๔๓๓๕/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๖ 
การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ  ๒๔๔๒๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๗ 
มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗  ๒๓๘๒๕/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๘ 
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗  ๒๓๘๕๘/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๘ 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
  ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
  ในท้องถ่ิน 

 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 

 

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี
ยกเว้นอําเภอแม่ลาน)  

๒๕๑๖๘/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๑๐ 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

๒๓๖๒๒/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๐ 
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รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม 
"งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง"  

๒๔๔๐๑/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๑๑ 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  

๒๕๐๖๖/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๑๑ 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
  ป้องกันประเทศ 

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 

 

ประธาน FATF แจ้งมติถอดถอนรายช่ือประเทศไทยออกจาก Public Statement 
อย่างสมบูรณ์  

๒๓๕๕๔/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๑ 

ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘  

๒๓๗๙๑/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๒ 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒๔๔๑๔/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๑๒ 

ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖)  ๒๔๒๗๔/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๑๒ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ  

สถานการณ์เศรษฐกจิประจําเดือนกรกฎาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖                       ๒๔๕๘๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๑๔ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง และประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน)  

๒๓๘๙๒/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๔ 

รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖  ๒๓๗๕๒/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๔ 
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการค้ําประกัน
การชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ      

๒๕๙๖๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๑๕ 

มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ๒๓๗๓๓/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๕ 
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ๒๕๘๒๕/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๑๖ 
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน    ๒๕๘๓๒/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๑๖ 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
 

๒๓๗๐๗/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๖ 



 

 - ๔ -

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๒๓๗๖๔/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๗ 

ขออนุมั ติ กู้ เ งินเ พ่ือนําไปชําระหน้ีค่า นํ้ามันเ ช้ือเพลิงและค่าเหมาซ่อม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๒๔๘๖๘/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๑๘ 

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนําไปชําระคืนเงินต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ถึงกําหนด 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๒๕๒๑๕/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๑๘ 

ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๒๕๐๙๐/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๑๙ 

กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗              ๒๖๑๑๖/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๑๙ 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้  

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  

รายงานความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี ๒๕๕๖  ๒๓๖๘๒/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๑๙ 
รายงานผลการดําเนินงาน ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงาน
โครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือนํามาใช้
ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดการหน้ีของเกษตรกรตามกฎหมาย
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

๒๔๐๒๗/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๒๐ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙  

๒๔๕๙๓/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๒๑ 

ขออนุมัติจําหน่ายหนี้สูญเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมหรือ
สงเคราะห์ของรัฐ  

๒๔๔๓๖/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๒๑ 

เอกสารสิทธ์ิและสิทธิครอบครองประกอบการออกใบรับรองเกษตรกร             ว (ล) ๒๕๓๘๙/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๒๑ 
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  ๒๕๕๗๒/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๒๒ 
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ 
กรณีพิเศษเพ่ิมเติม  

๒๖๐๖๓/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๒๒ 

ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) 
แบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น  

๒๖๒๖๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๒๓ 

สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๒๕๐๖๗/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๒๓ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
เรื่อง แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร 

๒๕๗๙๒/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๒๔ 

สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖            ๒๕๑๔๒/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๒๔ 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
  ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
  และบริการ 
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ร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสาร
ต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. .... 

๒๓๕๒๗/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๒๕ 

ขออนุมัติวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทําการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓  
(บางปู)-บ้านคลองกระบือ ตอน ๓ 

๒๓๗๗๐/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๒๕ 

ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) งาน
สัญญาที่ ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื ่อ (สถานี
คลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)  

๒๓๘๑๒/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๒๖ 

รายงานผลการศึกษาเ พิ่ม เติม  เ พื ่อคัด เลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน -บางซื่อ  (สัญญาที่ ๕ )  (ฉบับ
ปรับปรุง-มีนาคม ๒๕๕๖)  

๒๓๘๕๐/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๒๖ 

ขออนุมั ติ เ พ่ิมวงเ งินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ 
( เ ชียงของ-ห้วยทราย )  

๒๔๕๗๑/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๒๖ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  

๒๔๗๐๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๒๖ 

โครงการลงทุนจัดต้ังสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จํากัด  
(มหาชน)   

๒๖๒๒๑/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๒๘ 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน  

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๕๖  ๒๓๖๐๑/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๒๙ 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา  

กรอบแนวทางและผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  

๒๖๑๓๔/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๒๙ 

ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง  
ในโรงพยาบาล (ช่วงที่ ๒) ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑)      

๒๖๓๖๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๓๑ 

ปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๒๖๐๙๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๓๑ 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
อะไหล่ยานยนต์  

๒๓๗๓๘/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๓๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภท
ของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....   

๒๓๕๒๐/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๓๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภท
ของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิ ในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      

๒๔๔๔๑/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๓๓ 
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 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  

ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒ ฉบับ  

๒๓๗๑๘/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๓๓ 

รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๒๔๓๕๓/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๓๔ 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (โครงการอุดหนุน  
บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร) 

๒๓๖๓๑/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน  
พ.ศ. ....  

๒๔๕๔๗/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๓๕ 

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม  
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๒๕๓๖๘/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๓๕ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒๔๔๕๒/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๓๗ 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
  ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ  

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
  ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

 

เตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์นํ้าปี ๒๕๕๖ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
กรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก  

๒๕๘๒๖/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๓๗ 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  ๒๕๖๒๖/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๓๘ 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่บนพื้นฐาน
  ขององค์ความรู้ 

 

การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๔๙๙๖/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๔๐ 

 ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
  ให้เพียงพอ 

 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง  

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
  เพื่อนบ้าน 

 

ผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
แห่ง สปป. ลาว และกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๕  

๒๔๖๓๑/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๔๑ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการพัฒนาระบบ
ประปา  

๒๔๔๒๐/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๔๒ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และ 
เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนต้ืน สปป. ลาว  

๒๔๕๖๕/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๔๒ 

การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

๒๕๐๒๖/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๔๒ 

การดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  ๒๕๘๓๐/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๓ 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศอาเซียน 

 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นว่าด้วย
นโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

๒๔๓๘๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๔๓ 

ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย  
ตะวันออก-กรอบความร่วมมือและร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓  
 

๒๔๓๕๐/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๔๔ 



 

 - ๘ -

ขออนุมัติลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยโครงการ
เช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Instrument of Extension the ASEAN 
Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project)  

๒๕๒๐๘/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๔๕ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๔๕ และการประชุมอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้อง  ๒๕๘๘๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๕ 
ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  

๒๕๘๐๕/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๖ 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN - German Project on Energy Efficiency and Climate Change 
Mitigation in the Land Transport Sector)  

๒๕๖๐๘/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๗ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และ
การประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

๒๕๖๐๒/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๗ 

เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก (ACWC) เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC 5 ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๒๕๗๙๗/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๘ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิต 
และการบริโภคที่ย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation 
of Sustainable Consumption and Production in ASEAN)  

๒๕๙๑๔/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๘ 

ขอความเห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคอาเซียน  

๒๕๙๗๓/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๔๙ 

 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
  ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๑ การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๖ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 
สมัยที่ ๖ และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษ สมัยที่ ๒ ของ ๓ อนุสัญญาฯ  

๒๓๖๓๕/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๔๙ 

โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ (The 12th  Asia Pacific 
Orchid Conference 2016 : APOC 2016)  

๒๓๖๘๙/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๕๐ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งเอเปค ครั้งที่ ๘  

๒๓๗๐๒/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๕๑ 

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ  ๒๔๔๕๗/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๕๑ 
ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการ
จัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก  

๒๔๗๘๑/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๕๒ 

การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของประชาคมประชาธิปไตย   ๒๔๕๙๘/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๕๒ 
การต้ังข้อสงวนในการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ือป้องกัน
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาฯ     

๒๕๒๗๐/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๕๓ 



 

 - ๙ - 

การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ ๑๖ (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔  

๒๖๐๕๒/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๕๓ 

การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖       ๒๖๑๕๔/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๕๔ 
เอกสารสําคัญที่จะรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ 
และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕  

๒๕๙๙๓/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๕๕ 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
  กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  ที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

 

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

๒๓๗๒๔/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๕๕ 

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและเอกสารที่เก่ียวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพัน
การเปิดตลาดสินค้าของไทย  

๒๓๙๐๐/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๕๖ 

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ
และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  

๒๓๙๑๓/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖] ๕๖ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทยกับ State Atomic 
Energy Corporation of the Russian Federation (ROSATOM) สหพันธรัฐรัสเซีย 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ  

๒๔๕๕๕/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๕๗ 

การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกร
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทย
และมอนเตเนโกร  

๒๔๒๕๒/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๕๗ 

ผลการเยือนสมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐมอนเตเนโกร                 ๒๕๙๖๗/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๕๗ 
ผลการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๕  

๒๕๑๖๔/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๕๘ 

การลงนามบันทึกความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานักงานลิขสิทธ์ิเกาหลี  

๒๕๒๒๐/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๕๙ 

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเปรู  ๒๕๑๔๓/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๕๙ 
ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง  
การต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย  

๒๕๗๘๕/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๐ 



 

 - ๑๐ -

ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทางการเมือง
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
และการเคลื่อนย้ายประชากรแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์  

๒๕๘๘๑/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๐ 

ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต
และราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เอกวาดอร์  

๒๖๐๙๓/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๐ 

 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  

สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๔๓๓๓/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๖๒ 
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี  ๒๔๕๒๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๖๒ 
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๑๕๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๒๔๕๗๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๖๓ 

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖  

๒๔๙๘๐/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๖๓ 

รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญพร้อม
อุปสรรคจากการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย รอบ ๑๒ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒๔๙๗๙/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....  
 

๒๕๐๖๙/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๖๕ 



 

 - ๑๑ - 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๕๕๗๐/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๕ 

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี ๓ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒๕๖๒๕/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๖ 

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                ๒๕๕๖๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๖ 
แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับส่วนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา (การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา)  

๒๖๑๐๔/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๖ 

การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ๒๖๑๖๖/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๖ 
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของกระทรวงกลาโหม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑  

๒๖๓๕๙/๕๖ [๒๔/๐๙/๒๕๕๖] ๖๗ 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและ
เยาวชน พ.ศ. ....  

๒๔๓๙๗/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๖๗ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  

๒๔๒๙๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖] ๖๗ 

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม
หลักนิติธรรมแห่งชาติ  

๒๔๙๖๔/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๖๘ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  

๒๕๑๑๓/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖] ๖๘ 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
  จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
  ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 

 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๖๙ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๗๐ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ   ๗๐ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๗๑ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๗๒ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
  การบริหารราชการทั่วไป 

 ๗๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
 ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๗๓ 
 ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๗๓ 



 

 - ๑๒ -

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ   ๗๔ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  ๗๕ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี   
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๗๕ 
 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๗๖ 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๗๖ 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ข้อเสนอแนะ "แนวทางท่ีจะสร้างความปรองดองของคนในชาติ" 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะ “แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ” ของศาสตราจารย์ 
อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติเสนอ และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะฯ ดังนี้ 
  ๑. หลักนิติธรรม การออกกฎหมาย การใช้การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมายและการดําเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรมต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม หรือกฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติรัฐหรือนิติธรรม หากกฎหมายใดขัดต่อหลักดังกล่าว
จําเป็นท่ีจะต้องยกเลิกและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
  ๒. หลักความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมที่ให้ความเป็นธรรม
อย่างเท่าเทียม ซ่ึงสังคมไทยมีปัญหาท่ีสําคัญ คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปัญหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรม โดยมีสาเหตุจากระบบกฎหมายไทยนําโทษทางอาญามาใช้เกินความจําเป็น การเน้นวิธีการลงโทษ
ทางอาญาด้วยการจําคุก และปัญหาจากการกําหนดโทษปรับ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  ๓. หลักเมตตาธรรม เป็นหลักการอีกประการหนึ่งท่ีจะช่วยสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติได้ โดยเฉพาะ
หากศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
จะได้ทบทวนแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และคํานึงถึงสิทธิผู้ต้องหา
และจําเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจเพื่อปล่อยชั ่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
โดยเฉพาะการกระทําความผิดซ่ึงไม่ได้เป็นอาชญากรรมแต่เกิดจากความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพ้ืนที่ 
  ชลประทาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
 ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
 ให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (เพ่ิมเติม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู 
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ เป็นเงิน ๑๔๑.๓๗๗๕ ล้านบาท ซ่ึงสํานักงบประมาณจะได้พิจารณาดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณต่อไป ได้แก่ กรมชลประทาน เป็นเงิน ๒๖.๑๐๖๐ ล้านบาท กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๑๘.๖๕๓๐ ล้านบาท  
และกระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน ๙๖.๖๑๘๕ ล้านบาท และขยายเวลาดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน ๓ รายการ ได้แก่ โครงการสํารวจระดับแม่น้ําและคลองสายสําคัญ โครงการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลเคลื่อนท่ี
ในภาวะฉุกเฉิน และโครงการร่วมดําเนินการและสนับสนุน JICA เพ่ือจัดทําข้อมูลความสูงภูมิประเทศของพ้ืนท่ีรับน้ํานอง รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๑๙๑.๑๒๐๐ ล้านบาท 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

  ๒. รับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู 
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ในส่วนของการจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนาม
สัญญาหรือดําเนินการเอง และผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังวงเงินงบประมาณคงเหลือ โดย ณ วันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ สํานักงบประมาณจัดสรรสุทธิ ๑๑๙,๒๗๘.๑๗๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๗๒๑.๘๒๕๔ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน ๔๗๗.๒๓๓๑ ล้านบาท (รวมรายการที่ส่วนราชการฯ ยังมิได้ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากต้องดําเนินการขอขยายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๔๔.๙๔๐๐ ล้านบาท) และวงเงินคงเหลือท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติ
เพ่ิมเติมได้ทันทีอีกเป็นจํานวน ๒๔๔.๕๙๒๓ ล้านบาท ท้ังนี้ วงเงินคงเหลือท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพ่ิมเติมได้อีกหลังจากอนุมัติ
ตามข้อ ๑ แล้ว จะเป็นเงิน ๑๐๓.๒๑๔๘ ล้านบาท (๒๔๔.๕๙๒๓ ล้านบาท-๑๔๑.๓๗๗๕ ล้านบาท) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับน้ํา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
(ประธาน กบอ.) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือประสานงาน
ด้านการจัดการภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ํา โดยสาระสําคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ท้ังสองประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันสืบเนื่องจากน้ํา รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการร่วมกัน
ในด้านการบริหารจัดการน้ํา ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิได้
เป็นสาระสําคัญ ให้รองนายกรัฐมนตรีและประธาน กบอ. หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้โดยมิต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
   ๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ  
  ๒. บันทึกความร่วมมือฯ ไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  ๓. ให้สํานักงานประธานกรรมการ กบอ. รับข้อสังเกตเกี่ยวกับถ้อยคําของร่างบันทึกความร่วมมือฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
   ๑.๒ อนุมัติการดําเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ําชี จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน ๖ โครงการ ภายในวงเงิน
คงเหลือ ๑๐๓,๒๑๔,๘๐๐ บาท ตามมติท่ีประชุม กบอ. โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย อย่างบูรณาการ (๑.๒ แสนล้านบาท) 
   ๑.๓ รับทราบแผนปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการออกแบบ
และก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ําอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีระยะเวลาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
รวม ๓ เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖) สําหรับวงเงินงบประมาณ ให้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนพิจารณาจัดทํารายละเอียดนําเสนอ กบอ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
   ๑.๔ เห็นชอบการดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม่น้ําและคลองที่สําคัญ โดยให้สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ) เป็นผู้ดําเนินการ วงเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

  ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม่น้ําและคลองท่ีสําคัญ วงเงิน 
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เดิมพิจารณา
ดําเนินการตามความเหมาะสมใน ๒ แนวทาง คือ ดําเนินการในลักษณะเบิกจ่ายแทนกัน โดยขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
หรือดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็น
 ของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไข
 ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
   ๑.๒ อนุมัติโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหาร
จดัการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
   ๑.๓ อนุมัติงบประมาณ จํานวน ๑๘๔,๖๔๓.๙๒๐ บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โดยให้รับจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน 
ประกอบด้วย แผนงานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล แผนงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน แผนงานการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และแผนงานอํานวยการ ติดตาม ประสานงานและประเมินผล 
  ๒ . ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงบประมาณ และความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการนําเสนอภาพรวมของโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังด้านบวกและด้านลบของโครงการ โดยต้องมี
วิธีการสื่อสารให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจได้ง่าย และในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ต้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสมและสามารถเป็นตัวแทน
ของพื้นที่โครงการได้ รวมทั้งเห็นควรเชิญเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัด 
ท่ีดําเนินการรับฟังความคิดเห็นให้เข้าร่วมการประชุมด้วย นอกจากน้ี ในการรับฟังความคิดเห็น จําเป็นต้องให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึงและรับทราบข้อมูลท้ังหมดตามที่มีอยู่และเป็นปัจจุบันเพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
ตรงต่อความเป็นจริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบตามที่พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรายงานว่า ตามที่ได้มีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราระหว่างผู้แทนภาครัฐ และภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ํามัน
ในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ียังมีความไม่พอใจได้ปิดเส้นทางจราจร
สายหลัก ๒ จุด คือ บริเวณแยกควนหนองหงส์ อําเภอชะอวด และแยกบ้านเตาปูน อําเภอจุฬาภรณ์ ซ่ึงเม่ือได้มีการเจรจากันแล้ว



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สถานการณ์ได้คลี่คลายลง คงเหลือจุดชุมนุมแห่งเดียว คือ บริเวณแยกควนหนองหงส์ โดยมีผู้ร่วมชุมนุม
จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน และในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจได้เข้าคลี่คลายสถานการณ์และขอคืนพ้ืนท่ี
บริเวณแยกควนหนองหงส์ เพ่ือเปิดการจราจรให้เป็นปกติได้ในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายได้มีกลุ่มชายวัยรุ่นรวมตัวกันปฏิบัติการตอบโต้
และปิดล้อมเจ้าหน้าท่ี ใช้ก้อนหินขว้างปา ใช้ขวดน้ํามันจุดไฟ และใช้หนังสต๊ิกยิงหัวน็อตและลูกแก้ว เจ้าหน้าท่ีได้ตอบโต้ด้วยแก๊สน้ําตา
เท่าท่ีจําเป็นและถอยออกจากจุดปะทะประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เพ่ือลดการสูญเสีย ผลการปะทะทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้รับบาดเจ็บ 
๗๖ นาย บาดเจ็บสาหัส ๔ นาย รถยนต์ถูกไฟไหม้ ๙ คัน และอาวุธปืนสูญหาย ๒ กระบอก ท้ังนี้ การดําเนินการของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจดังกล่าวได้พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอันจะก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรงบานปลาย และได้ดําเนินการต่อผู้ชุมนุม
ในกรอบของกฎหมาย เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับได้ของสังคมโดยท่ัวไป ซ่ึงนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีปฏิบัติงานกันด้วยความเสียสละและยํ้าว่า การแก้ไขปัญหาการชุมนุม
ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราดังกล่าวต้องใช้ความอดทน ดําเนินการด้วยความละมุนละม่อม และบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล รวมท้ังให้เป็นท่ียอมรับของสังคมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก
มีการชะลอตัว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกจิ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
ท่ีคลาดเคล่ือน ล่าช้า และไม่ท่ัวถึง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจทุกหน่วยงานควรเร่งชี้แจง
ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนท่ัวไปได้รับทราบข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องอย่างรวดเร็วและเป็นท่ีเข้าใจ
ตรงกัน 
  ๒. ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานกับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โฆษกประจํากระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราท่ีรัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้ว ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง ท่ัวถึง และทันต่อสถานการณ์
ต่อไป 
  ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สํานักงบประมาณ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการยางพาราที่อยู่ในสต๊อกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติให้เพ่ิมมากข้ึน โดยให้แจ้งความจํานงไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ๔. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) รับไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ (value chain) 
เพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในระยะยาวต่อไป 
 
 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 
  นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก 
  ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้า
 และเศรษฐกิจของไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๕.๔๑ เทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
(เท่ากับ ๑๐๕.๔๒) ลดลงร้อยละ ๐.๐๑ จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ ๐.๑๐ 
จากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ ๐.๓๑ ตามการลดลงของดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๑.๐๑ 
สาเหตุจากการลดลงของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยภายในประเทศตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก ขณะที่ดัชนีราคา
หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๑๖ จากการสูงข้ึนของราคาหมวดเน้ือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ําสูงข้ึน
ร้อยละ ๑.๓๒ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงข้ึนร้อยละ ๐.๙๖ หมวดเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๗ หมวดข้าว แป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๖ 
  ๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๓.๑๔ เทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
สูงข้ึนร้อยละ ๐.๐๗ สินค้าและบริการที่มีราคาสูงข้ึน ได้แก่ หมวดเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดอาหารสําเร็จรูป หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
 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 ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศ 
  สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํ่า 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง งดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งยาง
ออกนอกราชอาณาจักรท่ีต้องเสียเงินสงเคราะห์เพ่ือสมทบกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยงดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์สําหรับยางทุกชนิดท่ีผู้ส่งออกได้ซ้ือจากเกษตรกร ต้ังแต่วันท่ี ๒ 
กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการแก้ไขปัญหายางพารา
ท้ังระบบ ปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาของโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ เงื่อนไขการดําเนินงาน 
และงบประมาณ โดยให้ปรับเปลี่ยนข้อเสนอโครงการเพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึนตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้แก่ 
    ๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ จากเดิม “เพื่อลดภาระต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของเกษตรกร” เป็น “เพื่อลดภาระต้นทุน
ค่าปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร” 
    ๑.๑.๒ ระยะเวลาโครงการฯ แนวทางระยะสั้น จากเดิม “ตุลาคม ๒๕๕๖-พฤษภาคม ๒๕๕๗” เป็น 
“กันยายน ๒๕๕๖-พฤษภาคม ๒๕๕๗” 
    ๑.๑.๓ การตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกและพ้ืนท่ีเปิดกรีดจริงของเกษตรกร จากเดิม “สุ่มตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูก
และพื้นที่เปิดกรีดยางพาราที่มีอยู่จริงจํานวนร้อยละ ๒๐ จากบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ” เป็น “ตรวจสอบพื้นที่ปลูก
และพื้นท่ีเปิดกรีดยางพาราท่ีมีอยู่จริงทุกแปลง จากบัญชีรายชื่อผู้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร” 
   ๑.๒ ในส่วนของงบประมาณในการดําเนินงานตามแนวทางระยะสั้น เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายใน
วงเงิน ๕,๖๒๘.๐๐๙๓ ล้านบาท หากดําเนินการแล้ววงเงินไม่เพียงพอ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
   ๑.๓ ให้ กนย. ทําการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ราคายางพาราในช่วงท่ีเหลือของปี เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาความจําเป็นท่ีจะต้องมีมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากแนวทางระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางอย่างย่ังยืน 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนค่าปุ๋ยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราควรมีระบบการกํากับดูแล และตรวจสอบการข้ึนทะเบียน
อย่างรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนควรมีการชี้แจงเกษตรกรชาวสวนยางพาราถึงสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
ควรมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปด้วย รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการเงินสงเคราะห์การทําสวนยาง (Cess) 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ ควรเน้นให้การสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพเป็นหลัก ควรให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการลดต้นทุนการผลิต
และปริมาณการผลิตอย่างเป็นระบบ รวมท้ังการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้และงานวิจัย
และพัฒนาของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือเร่งปรับระบบการผลิตยางพาราของไทยให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพาราโลก ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  ๓. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันว่า การดําเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราท้ังระบบตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติในข้อ ๑ เป็นแนวทางการดําเนินการท่ีมีความเหมาะสมและจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร
ได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว จึงให้ฝ่ายเลขานุการ กนย. นํามติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้รายงานต่อท่ีประชุม กนย. ว่าเป็นการดําเนินการ
ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่แล้ว โดยหากจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติม ก็ให้ กนย. พิจารณาแล้ว
นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๔๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งต้ัง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอํานาจหน้าท่ี 
ดังนี้ 
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  ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) 
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
(พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟ่ือง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  ๒. อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ พิจารณาสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของผู้เกี่ยวข้องกับกิจการยางพารา 
และหารือร่วมกันกับตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับกิจการยางพาราทุกภาคส่วน เพ่ือให้ได้ข้อยุติท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนโดยให้กิจการยางพารามีเสถียรภาพ แล้วเสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ และคณะรฐัมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
  ๒. เห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน กนย. เสนอ ดังนี้ 
   ๒.๑ เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ที่ได้ปรับปรุงตามมติ กนย. ในการประชุม
เม่ือวันท่ี ๕ และวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ในส่วนของการแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้นเร่งด่วน ประกอบด้วย 
    ๒.๑.๑ จํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีเป้าหมาย เป็นไปตามโครงการแก้ไขปญัหายางพาราท้ังระบบ ปี ๒๕๕๗ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี ๒๕๕๗) ให้ความเห็นชอบ 
คือ เกษตรกรเป้าหมาย ๙๙๑,๗๑๗ ราย พื้นที่เป้าหมาย ๘.๙๗ ล้านไร่ รวมทั้งเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ตามหนังสือกรมป่าไม้ 
ท่ี ทส ๑๖๐๒.๕/๕๕๒๗ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
    ๒.๑.๒ เงื่อนไข คือ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกร
ท่ีมีพ้ืนท่ียางเปิดกรีด และต้นยางอายุไม่เกิน ๒๕ ปี โดยต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือสิทธิทํากินในพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงรวมถึงประเภท
เอกสารสิทธ์ิท่ีถูกต้องตามกฎหมายซ่ึงเป็นท่ียอมรับของกรมป่าไม้ตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ทส ๑๖๐๒.๕/๕๕๒๗ ลงวันท่ี ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
   ๒.๒ อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาระยะสั้นของโครงการฯ วงเงิน ๒๑,๒๔๘.๙๕ ล้านบาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกษตรกร
ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ และรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ พร้อมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน 
และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนา
ส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ 
   ๒.๓ สําหรับพ้ืนท่ีท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวถึงในข้อ ๒.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ขอบเขตของกฎหมายต่อไป 
   ๒.๔ เห็นชอบการเพ่ิมเติมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ๒ คน คือ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธาน
เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการใน กนย. 
   ๒.๕ รับทราบผลการพิจารณาทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess) ซ่ึงคณะกรรมการสงเคราะห์การทําสวนยาง 
ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess) เป็นเวลา ๔ เดือน ต้ังแต่วันท่ี 
๒ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
  ๓. ให้ใช้กรอบวงเงินเพ่ือการดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราในระยะสั้นท่ีสํานักงบประมาณได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว จํานวน ๒๑,๒๔๘.๙๕ ล้านบาท โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เร่งรัดขอตกลง
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ และให้สํานักงบประมาณ ธ.ก.ส. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประสานงานและเร่งรัดการดําเนินการ
ในข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรถึงมือเกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด 
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลปี ๒๕๕๖/๕๗ อย่างเร่งด่วน ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๑,๙๐๗.๒๕ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
   ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ แต่ละขั้นตอนให้มีความรัดกุม ตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่าของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างแท้จริง โดยให้รับข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและการบริหารจัดการอุปสงค์
และอุปทานท่ีเหมาะสมและชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   ๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการให้ครบถ้วน 
เพ่ือให้ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีต่อไปจะสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และรัดกุม 
  ๒. เห็นชอบให้ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางท่ีกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว 
โดยมีความเห็นว่ามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ ที่คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสนอ 
เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรการกํากับดูแลรัดกุมให้เม็ดเงินตกถึงเกษตรกร และมีการวางแนวทางการกํากับดูแล
ท่ีชัดเจน ซ่ึงจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติม โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป (๓ กันยายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กํากับดูแลการดําเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม เพ่ือให้ได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้รับราคาจําหน่ายอย่างเป็นธรรม 
  ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและข้อสังเกต
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เห็นควรให้ความสําคัญต่อการเร่งระบาย/จําหน่าย/ผลักดันการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามกรอบการค้าระหว่างประเทศ และในอนาคตควรมีมาตรการเชิงป้องกัน อาทิ การพัฒนาไซโล
และอุปกรณ์ไล่ความชื้นเพ่ือยืดอายุการเก็บข้าวโพดไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลา นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธ์ิ
ในท่ีดินหรือท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ (เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ปี ๒๕๕๓) เท่านั้น รวมท้ังการจ่ายเงินชดเชยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านผู้รวบรวมในพ้ืนท่ีต้องคํานึงถึง
ความเป็นไปได้ตามระเบียบราชการ และต้องมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการท่ีชัดเจน รัดกุม รอบคอบ และตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รบัประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  ๒. อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก (นาปี) ภายใต้กรอบวงเงินของโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ จํานวน ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้ เพ่ือให้ข้าวเปลือกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนดและเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างท่ัวถึงและได้รับราคาจํานําอย่างเป็นธรรมตามเป้าหมาย 
ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในโครงการฯ ควรประกอบด้วยเงินทุนท่ีกระทรวงการคลัง
จัดหาให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตลอดจนเงินท่ีได้รับจากการระบายผลิตผลของกระทรวงพาณิชย์



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ตามความจําเป็นและเหมาะสม และให้ ธ.ก.ส. สํารองจ่ายเงินเพ่ือดําเนินโครงการฯ ไปก่อน ในช่วงระยะเวลาท่ีรอการจัดหาเงินทุน
ของกระทรวงการคลัง หรือเงินท่ีได้รับจากการระบายผลิตผล โดยชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 และให้กระทรวงพาณิชย์
เร่งระบายข้าวให้ได้เร็วและมากข้ึนเพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการเก็บผลผลิตข้าวเปลือกท่ีจะเข้าสู่โครงการฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ รวมทั้ง
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรท่ีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการดําเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งลงทะเบียนต่าง ๆ นอกจากนี้ ในระยะต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงพาณิชย์ควรสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพข้าว เพื่อยกระดับการส่งออกสินค้าข้าวไปสู่ตลาดบน
ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ตลอดจนเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร และการทําประกันภัยพืชผลการเกษตร เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือก (นาปี) ต่อ กขช. เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการดังกล่าว แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินโครงการฯ 
ต่อไป 
 

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 
  เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส
 จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(เขตท้องท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ต้ังแต่วันท่ี 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ๒. เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน และร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  ๓. รับทราบร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ท่ีมีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
  ๔. ให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) เกี่ยวกับการเตรียมพ้ืนท่ีอําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา เป็นพ้ืนท่ีนําร่องในการปรับลดพื้นท่ีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเตรียมความพร้อมเรื่องอาสาสมัครรักษาดินแดน 
(อส.) และกําลังตํารวจ รวมทั้งการเข้าดําเนินการของกลุ่มงานต่าง ๆ ในศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับพิจารณาเตรียมการในพ้ืนท่ีอีก ๔ อําเภอ คือ อําเภอเบตง อําเภอแว้ง 
อําเภอสุคิริน และอําเภอไม้แก่น ท้ังนี้ หากพิจารณาพบว่า พ้ืนท่ีอําเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีความพร้อมและเหมาะสมในการยกเลิก
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สามารถเสนอ กบฉ. พิจารณาความเหมาะสมในการประกาศยกเลิกพ้ืนท่ีเป็นรายอําเภอได้ทันที 
โดยไม่ต้องรอให้ครบกําหนดระยะเวลา ๓ เดือนของการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง 
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๑๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
วุฒิสภา เป็นท่ีปรึกษาและกรรมการ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ 
และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดรูปแบบ แนวทางการจัดงาน โครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ให้สมพระเกียรติ พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดําเนินการ แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
 
 
 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดี
 ถวายในหลวง" 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยรายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” โดยได้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน
งดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา 
  ๒. ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
บูรณาการหน่วยงานในพ้ืนท่ีดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไปเห็นความสําคัญของ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยให้ ลด ละ เลิก 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมท้ังจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
เช่น เดิน ว่ิง เต้นแอโรบิค หรือกิจกรรมอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๓๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 
ให้สมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังเผยแพร่
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
  ชัดเจน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ประธาน FATF แจ้งมติถอดถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรายงานว่า นาย Bjorn S. Aamo ประธาน
คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) แจ้งมติถอดถอน
รายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ ตามมติการประชุมเต็มคณะของคณะทํางาน FATF เม่ือวันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
 การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
ท่ีเกี่ยวข้องขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ ตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑. เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ ตํารวจ ทหาร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานด้านความม่ันคงท้ังระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี 
  ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีตามความผิดมูลฐาน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนํามาตรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทําความผิด รวมท้ังประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบเข้าใจว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเบาะแส พฤติการณ์ของบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
  ๔. เร่งรัดการดําเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ และตามท่ีศาลมีคําสั่ง ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา ๔ และรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๕. บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการข่าว การสืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติการ
ตรวจค้น จับกุม การยึด/อายัดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําผิด 
  ๖. การดาํเนินการกับผู้กระทําความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทําผิดอย่างจริงจังและเข้มงวด 
  ๗. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกระยะ 
เพ่ือทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานโยบายต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่น 
ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดจํานวน ๑๐๐ คน สําหรับคนต่างด้าวท่ีมีสัญชาติของแต่ละประเทศ และกําหนดจํานวน ๕๐ คน สําหรับ
คนต่างด้าวไร้สัญชาติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
   ๑.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓๗๕ คดี 
   ๑.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๑,๘๙๕ คดี 
   ๑.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๔,๐๒๗ คดี 
  ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม 
   ๒.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ จับกุมได้ ๒๐๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ ของการรับแจ้ง (๓๗๕ คดี) 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

   ๒.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ จับกุมได้ ๘๘๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๔ ของการรับแจ้ง (๑,๘๙๕ คดี) 
   ๒.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ จับกุมได้ ๑,๕๙๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๘ ของการรับแจ้ง (๔,๐๒๗ คดี) 
  ๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเอง 
ได้ง่าย รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  ๔. จากผลการดําเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ พบว่าในด้านการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวม 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ เนื่องจากได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด เข้มงวดกวดขันในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนท่ีล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้สถิติคดีอาญาลดน้อยลง 
ส่วนด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุ่มคดีมีผลการปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชา
แต่ละระดับเร่งรัดมาตรการด้านสายตรวจให้มีความถี่เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามห้วงเวลาที่เกิดเหตุมาก
ของแต่ละพ้ืนท่ี ให้หน่วยปฏิบัติพิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาท่ีเหมาะสมเป็นประจําทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
เร่งรัดจับกมุผู้กระทําผิดตามหมายจับคดีค้างเก่าอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการระดมกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
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๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคัญ (หลังปรับปัจจัยฤดูกาล) 
ในเดือนกรกฎาคม ยังคงแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนตัว โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และจํานวนนักท่องเที่ยว ซ่ึงปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกเริ่มปรับตัวดีข้ึน
จากเดือนก่อนหน้า 
   ๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เครื่องชี้เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ๆ ท้ังด้านการใช้จ่าย
และการผลิตยังคงปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ ท้ังอัตราเงินเฟ้อท่ีชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี ๖ และอัตราการว่างงานที่อยู่ในเกณฑ์ตํ่า ดุลการค้าเกินดุล
ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี ๓ แม้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลก็ตาม 
   ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี ๖ อัตราการว่างงาน
ในเดือนมิถุนายน อยู่ในระดับตํ่าท่ีร้อยละ ๐.๖ ดุลการค้าเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี ๓ แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 
   ๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 
แต่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจําปีปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายจากงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่หนี้สาธารณะทรงตัว 
   ๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ สินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ยังคงขยายตัว
ในอัตราท่ีชะลอลง อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู้ทรงตัวตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง 
ในขณะที่การชําระคืนเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันการเงินทําให้เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ 
  ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๘-๔.๓ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปี
ในช่วงร้อยละ ๒.๓-๒.๘ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทและคุณสมบัติ
 ของผู้ท่ีสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง และประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทและคุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง และประเภทการเป็นท่ีปรึกษา
การลงทุน) มีสาระสําคัญคือ ให้บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีประกอบกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องเป็นประโยชน์ หรือช่วยสนับสนุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ 
หรือการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง รวมท้ังสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม สรุปได้ 
ดังนี้ 
  ๑. มีคําขอรับการส่งเสริมในช่วงคร่ึงแรกของปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๐๕๕ โครงการ มูลค่าลงทุนรวม ๖๓๒,๗๐๐ ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๖ และร้อยละ ๔.๗ ตามลําดับ 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
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  ๒. หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจขอรับส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุด รองลงมา คือ หมวด
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร และหมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตามลําดับ 
  ๓. โครงการที่คนไทยถือหุ้นท้ังสิ้นและต่างชาติถือหุ้นท้ังสิ้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ ๓๗ ของจํานวนโครงการ 
ท่ีขอรับการส่งเสริมท้ังหมด และโครงการร่วมลงทุนสัดส่วนร้อยละ ๒๖ ของท้ังหมด 
  ๔. การลงทุนจากต่างประเทศในช่วงคร่ึงแรกของปี ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๒๗๘,๖๐๐ ล้านบาท โดยญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศ
ท่ีลงทุนมากท่ีสุดท้ังจาํนวนโครงการและมูลค่าการลงทุน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๔ และร้อยละ ๖๖ ของการลงทุนจากต่างประเทศ
ท้ังหมด ตามลําดับ รองลงมา คือ การลงทุนจากมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ตามลําดับ 
  ๕. คําขอรับส่งเสริมการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในเขต ๒ เป็นหลัก โดยมีท้ังสิ้น ๔๔๒ โครงการ มูลค่าการลงทุน 
๒๕๒,๑๐๐ ล้านบาท รองลงมา คือ การลงทุนในเขต ๓ จํานวนท้ังสิ้น ๒๗๓ โครงการ ลงทุน ๑๕๔,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับการลงทุน 
ในเขต ๑ มี ๒๙๒ โครงการ ลงทุน ๖๒,๖๐๐ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคํ้าประกันการชําระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ 
 รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการค้ําประกันการชําระหนี้ของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ ซ่ึงแก้ไขปรับปรุงจากร่างประกาศฯ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
โดยเพ่ิมเติมร่างข้อ ๒ วรรคสอง ในประเด็นการกําหนดข้อยกเว้นกรณีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของประเทศ กระทรวงการคลัง
อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากหนี้ ๘ รายการ
ท่ีกระทรวงการคลังอาจค้ําประกันการชําระหนี้ตามร่างข้อ ๒ วรรคหนึ่งได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การค้ําประกันการชําระหนี้เงนิกู้โดยเฉพาะในกรณีการดําเนินการตามข้อ ๒ วรรคสองของร่างประกาศฯ กระทรวงการคลังต้องดําเนินการ
อย่างเข้มงวดตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการผ่อนผันขยายระยะเวลา
การก่อหนี้และการปรับแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน จํานวน ๒๗ หน่วยงาน จํานวนเงิน ๒๒,๕๑๑.๔๙ ล้านบาท 
และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ  
  ๒. การผ่อนผันการขยายระยะเวลาการก่อหนี้และการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน ๒๗ หน่วยงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
   ๒.๑ ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา ภายหลังวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) 
จํานวน ๒๑ หน่วยงาน วงเงิน ๖๘๑.๓๖๐๒ ล้านบาท 
 
   ๒.๒ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๖ หน่วยงาน 
วงเงิน ๑๔,๗๑๑.๕๑๓๔ ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพันภายหลังวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๔ หน่วยงาน วงเงิน ๔,๗๖๗.๐๕๓๕ ล้านบาท 
   ๒.๓ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ่าย
ประจํา วงเงิน ๒๐๐.๔๗๙๒ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน วงเงิน ๑,๐๒๐.๔๖๐๓ ล้านบาท รวมท้ังสิ้น ๑,๒๒๐.๙๓๙๕ ล้านบาท 
เพ่ือไปดําเนินโครงการ/รายการใหม่ จํานวน ๑๓ หน่วยงาน วงเงิน ๑,๑๓๐.๖๒๘๗ ล้านบาท 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเห็นชอบผ่อนผันขยายระยะเวลาการก่อหนี้และการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบท่ี ๒) ของหน่วยงาน จํานวน ๒๗๘ หน่วยงาน จํานวนเงิน ๑๒๓,๖๐๕.๘๙๗๕ ล้านบาท โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐท่ีดําเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ และไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
ต้องตกลงกับกระทรวงการคลังขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ด้วย ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไปพลางก่อน เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้อย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันเร่ิมต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะประกาศใช้บังคับ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยมีสาระสําคัญของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  ๑. วงเงินงบประมาณท่ีอนุญาตให้ใช้จ่าย 
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย ให้ใช้จ่าย
ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑.๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของแต่ละรายการงบกลาง และรายการงบประมาณรายจ่ายสําหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑.๓ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่มีการรวมการโอนหรือการยุบ
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินจํานวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนดให้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒. กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ 
ให้สํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจําเป็นไม่เกินจํานวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน
หรือรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะกรณีมีข้อผูกพันตามสัญญา กรณีต้องดําเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทําไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ และกรณีมีความจําเป็นและเร่งด่วน ซ่ึงหาก
ไม่ดําเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๓. งบประมาณรายจ่ายท่ีจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงต้องหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย รวมท้ังงบประมาณรายจ่ายงบกลางและงบประมาณรายจ่ายกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใช้บังคับแล้ว 
  ๔. การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ 
ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมวงเงินท้ังสิ้น ๑,๒๕๓,๑๓๔.๔๘ ล้านบาท 
ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ รวม ๔๖๒,๕๑๙.๕๒ ล้านบาท แผนการปรับโครงสร้างหนี้ รวม ๖๖๑,๘๐๙.๐๘ ล้านบาท 
และแผนการบริหารความเสี่ยง รวม ๑๒๘,๘๐๕.๘๘ ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ต้องขออนุมัติ
ภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๖๘,๓๖๕.๒๘ ล้านบาท 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

   ๑.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้ฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
   ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้ําประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม
และจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
   ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับข้อสังเกตเพิ่มเติมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งรัดการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้เงินกู้ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้
ตามแผนการบริหารหนี้ฯ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงปี ๒๕๕๗ ให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้ง
ให้ความสําคัญกับโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ฯ 
ต้องยึดหลักการรักษาวินัยทางการคลังให้สอดคล้องกับกรอบความย่ังยืนทางการคลังท่ีได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพคล่องส่วนเกินในประเทศยังอยู่ในระดับสูง จึงเห็นควรให้หน่วยงานพิจารณากู้เงินในประเทศเป็นลําดับแรก ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่ง
 มวลชนกรุงเทพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซ่ึงมีประมาณการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ จํานวน ๒,๑๓๖.๕๗๐ ล้านบาท และ 
๔๒๔.๗๔๘ ล้านบาท ตามลําดับ ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ ให้ รฟท. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดท่ี ๒ จํานวน 
๘๑๐.๙๗๐ ล้านบาท เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
   ๑.๒ ให้ ขสมก. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดท่ี ๒ จํานวน 
๒๔.๑๘๓ ล้านบาท เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
   ๑.๓ ให้ รฟท. และ ขสมก. รับข้อสังเกตเพ่ิมเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่งทางบก ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะทราบ  
   ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามนัย ข้อ ๗ (๓) และ ๗ (๕) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๒. ให้ รฟท. และ ขสมก. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่งทางบก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งรัดดําเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การดําเนินโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๓,๑๘๓ คัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กร และให้ รฟท. เร่งรัดปิดบัญชีให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจรับรองให้ทันกับปีปัจจุบัน รวมท้ัง
เร่งรัดการจัดทําแผนบริหารจัดการกิจการรถไฟไทยที่ รฟท. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นท่ีปรึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการขอรับเงินอุดหนุน และเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการหรือกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์กร 
ในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนําไปชําระหนี้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่ง
 มวลชนกรุงเทพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงิน จํานวน ๓,๖๑๕.๔๔๙ ล้านบาท เพื่อนําไปชําระหนี้
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยเป็นเงินกู้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน ๒,๒๖๕.๒๐๕ ล้านบาท และเงินกู้
ค่าเหมาซ่อม จํานวน ๑,๓๕๐.๒๔๔ ล้านบาท ท้ังนี้ การกู้เงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังกําหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขการค้ําประกันเงินกู้
ให้ ขสมก. และปรับเงินกู้ตามยอดหนี้ที่ ขสมก. ต้องชําระจริง ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ ขสมก. บริหารจัดการให้สามารถลดภาระหน้ีท่ีจะเกิดเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
โดยในการกู้เงินนั้น ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้และปรับเงินกู้ตามยอดหนี้ท่ี ขสมก. ต้องชําระจริง และให้กระทรวง
คมนาคมกํากับและเร่งรัดให้ ขสมก. ดําเนินการปรับเปล่ียนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จํานวน ๓๒๓ คัน จากเคร่ืองยนต์
ใช้น้ํามันดีเซลเป็นเคร่ืองยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ และเร่งดําเนินโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จํานวน ๓,๑๘๓ คัน 
ท่ีได้รับอนุมัติให้ดําเนินการลงทุนไว้แล้ว เพ่ือประหยัดต้นทุนท้ังค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซม ซ่ึงจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหา
ฐานะการเงินให้กับ ขสมก. ได้อีกทางหนึ่ง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือนําไปชําระคืนเงินต้นเงินกู้และดอกเบี้ยท่ีถึงกําหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่ง
 มวลชนกรุงเทพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อนําไปชําระคืนเงินต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ถึงกําหนด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐,๐๗๔.๔๙๔ ล้านบาท (ไถ่ถอนพันธบัตรและชําระคืนเงินต้นเงินกู้ท่ีถึงกําหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จํานวน ๑๖,๙๙๒.๗๑๑ ล้านบาท และชําระค่าดอกเบี้ยท่ีถึงกําหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๓,๐๘๑.๗๘๓ ล้านบาท) ท้ังนี้ 
ให้กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกู้ กําหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงินดังกล่าว ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรเร่งพิจารณาแนวทางและหรือมาตรการในการบริหารจัดการหนี้ของ ขสมก. 
โดยเร็ว เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านฐานะการเงินของ ขสมก. ในระยะยาว และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านการเดินทาง
แก่ประชาชน นอกจากนี้ ควรมีแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
และเพ่ิมรายได้จากการบริการ รวมท้ังเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงระบบการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
จํานวน ๒,๔๙๖.๕๙๗ ล้านบาท โดยมีประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ จํานวน ๔๗๑.๑๙๓ ล้านบาท 
และจํานวน ๒,๙๖๗.๗๙๐ ล้านบาท ตามลําดับ ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามนัยข้อ ๗ (๓) และข้อ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
  ๒. ให้ รฟท. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการเชิงสังคมเพ่ือให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน ไปพิจารณาดําเนินการ รวมท้ังให้เร่งรัด
การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการรถไฟในภาพรวมเพื่อเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของ รฟท. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ข้อเสนอการรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕) ด้วย 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบประมาณการงบทําการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ท่ีคาดว่าจะมีกําไรสุทธิประมาณ ๗๖,๔๔๓ ล้านบาท 
โดยสามารถจัดหาเงินสดเพื่อใช้ลงทุนได้ประมาณ ๒๑๕,๒๙๘ ล้านบาท และรับทราบประมาณการแนวโน้มการดําเนินงาน
ช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของรัฐวิสาหกิจท่ีคาดว่าผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิรวม ๒๗๑,๙๘๗ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 
๙๐,๖๖๒ ล้านบาท และการเบิกจ่ายลงทุนรวม ๒,๓๕๗,๓๔๙ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๗๘๕,๗๘๓ ล้านบาท 
   ๑.๒ เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วงเงินดําเนินการ จํานวน 
๑,๘๒๓,๔๑๕ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน ๕๗๖,๘๘๘ ล้านบาท ประกอบด้วย 
    ๑.๒.๑ กรอบการลงทุนโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้วและงานตามภารกิจปกติ 
วงเงินดําเนินการ จาํนวน ๙๗๓,๔๑๕ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน ๕๑๖,๘๘๘ ล้านบาท 
    ๑.๒.๒ กรอบการลงทุนสําหรับการเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินดําเนินการ จํานวน ๘๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับโครงการท่ียังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และการลงทุน
ท่ีใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นควรให้ดําเนินการได้เม่ือได้รับอนุมัติ
ตามขั้นตอนแล้ว ท้ังนี้ กําหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 
    ๑.๒.๓ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวง และระดับองค์กร ไปพิจารณา
ดําเนินการ รวมท้ังรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบภายในทุกวันท่ี ๕ ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและความก้าวหน้าการดําเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
    ๑.๒.๔ เห็นชอบในหลักการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงิน
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
  ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการพิจารณากรอบและงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ควรคํานึงถึงความสามารถ
ในการเบิกจ่ายลงทุนในอดีต ความพร้อม และประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย รวมทั้งให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ
เร่งนําเสนอโครงการตามแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีมีความพร้อมในการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ
สามารถเริ่มดําเนินโครงการลงทุนต่าง ๆ ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล 
ไปพิจารณาดําเนนิการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานการณ์และผลการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลไม้ ปี ๒๕๕๖ โดยสถานการณ์ผลไม้ ปี ๒๕๕๖ พบว่า ผลไม้ในฤดูกาลมีการกระจุกตัวและออกสู่ตลาดมากในระยะเวลาอันสั้น 
จาํเป็นต้องเตรียมการรองรับในการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรหากราคาผลผลิตตกตํ่า อีกท้ังปริมาณผลผลิต
มากเกินกว่าท่ีกลไกตลาดปกติสามารถรองรับและกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ีได้ทันเวลา ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้เตรียมการและดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี ๒๕๕๖ 
ดังนี้ 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

   ๑.๑ กําหนดกรอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ผลไม้ในพ้ืนท่ี โดยให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด เป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการและกํากับดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเป็นอันดับแรก โดยไม่แทรกแซงระบบกลไกตลาดปกติ 
   ๑.๒ เสนอโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี ๒๕๕๖ เพื่อช่วยสนับสนุนระบบกลไกตลาดการดําเนินการ
ของจังหวัด โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวม ๔ โครงการ ได้แก่ 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี ๒๕๕๖ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ลําไย ปี ๒๕๕๖ และโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี ๒๕๕๖ 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีการทบทวน
มาตรการต่าง ๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นการพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการวางแผน การผลิต 
การส่งเสริมและจําหน่าย และเห็นควรเร่งรัดการดําเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าการเกษตร 
ท่ีสําคัญ (Zoning) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีและสินค้าเกษตรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ให้ได้สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังพิจารณาวางแนวทาง 
การบริหารจัดการผลไม้ให้เป็นระบบในระยะยาว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและความเป็นไปได้ในการกําหนด Zoning 
ผลไม้ ตลอดจนให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย การเชื่อมโยงผลผลิตกับความต้องการบริโภค
ในประเทศและต่างประเทศ และความต้องการของโรงงานแปรรูป ควบคู่ไปกับการดําเนินมาตรการในระยะสั้น เพ่ือดูแลรักษา
เสถียรภาพราคาผลไม้อย่างย่ังยืนและต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟ้ืนฟู
 อาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือนํามาใช้
 ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ (เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร) 
   ๑.๑ เกษตรกรแสดงความจํานงเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๑๑๐,๒๒๘ ราย เกษตรกรผ่านการอบรมฯ ทําสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ได้รับเงินสนับสนุนการฟ้ืนฟูอาชีพแล้ว จํานวน ๔,๙๑๙ ราย เกษตรกรผ่านการอบรมฯ ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
รอรับเงินสนับสนุนการฟ้ืนฟูอาชีพ จํานวน ๕,๗๔๓ ราย เกษตรกรผ่านการอบรมฯ ยังไม่ได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 
๖๒,๒๐๐ ราย เกษตรกรยังไม่ผ่านการอบรมฯ และยังไม่ได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน ๓๗,๓๖๖ ราย 
   ๑.๒ เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแสดงความจํานงเข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านการอบรม
ปรับกระบวนทัศน์แต่ยังไม่ได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และเกษตรกรท่ีเสนอความจํานงเข้าร่วมโครงการฯ แต่ยังไม่ผ่านการอบรม
ปรับกระบวนทัศน์และยังไม่ได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ รวมแล้วเหลืออีกจํานวน ๙๙,๕๖๖ ราย เนื่องจากประสบปัญหาอุปสรรค
ทําให้การดําเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด ประกอบกับโครงการฯ ได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (กันยายน ๒๕๕๕) 
จําเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๑๘ เดือน โดยนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติ
เพ่ือกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถนําเงินงบประมาณท่ีเหลืออยู่ไปดําเนินงานตามโครงการฯ 
  ๒. เห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๑๘ เดือน นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ กันยายน ๒๕๕๖) โดยใช้จ่าย 
จากเงินโครงการท่ีคงเหลือในบัญชีสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเงิน ๙๔๕,๓๙๒,๗๑๐ บาท และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา
การขยายระยะเวลาโครงการฯ แล้ว หากมีเงินเหลือให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรนําไปดําเนินงานตามกฎหมาย
ต่อไป 
  ๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนํามาใช้ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๓๗/๙ วรรคท้าย และการจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามมาตรา ๓๗/๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ พร้อมค่าใช้จ่ายดําเนินงานของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
  ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดกลไกการตรวจสอบและติดตามการนํางบประมาณท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าว
ไปใช้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และควรมีการประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่องด้วย 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ มีสาระสาํคัญคือ กําหนดให้การให้สินเชื่อตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในสัดส่วนการให้กู้เงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
ของเงินท่ีให้กู้ในแต่ละรอบบัญชี และมีหนี้เงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของหนี้เงินกู้ท้ังหมด ณ สิ้นปีบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี ได้แก่ ข้อ ๖ (๑) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด และข้อ ๗ (๑) การส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ของสมาชิกและสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจําหน่ายหนี้สูญเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําหน่ายหนี้สูญเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริม
หรือสงเคราะห์ของรัฐ จํานวน ๒๓ สหกรณ์ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๒๗,๒๓๘,๖๓๐.๑๔ บาท โดยไม่ขอเงินชดเชยจากรัฐบาล ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์และสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ และความพร้อมของเกษตรกรในทุกมิติ เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแนวทาง/วิธีดําเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตลอดจนสามารถกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินการได้ทันกับสถานการณ์ 
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังนํามติสภาคณะปฏิวัติเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เกี่ยวกับเร่ืองจําหน่ายหนี้เงินและ
ทรัพย์สินออกจากบัญชี โดยกรณีเงินสูญหาย ขาดบัญชี หรือหนี้เงินค้างชําระท่ีไม่สามารถเรียกร้องจากลูกหนี้ได้แต่ละกรณีภายใน
วงเงิน จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติจําหน่ายออกจากบัญชีได้ จํานวนเงินหรือหนี้เกินกว่านี้
ให้กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี และกรณีทรัพย์สินสูญหาย ชํารุด มิได้ใช้ในราชการ หรือเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นไป
โดยปกติหรือมิใช่โดยปกติ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติจําหน่ายออกจากบัญชีได้โดยไม่จํากัดมูลค่าแห่งทรัพย์สินนั้น 
ไปพิจารณาปรับปรุงแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง เอกสารสิทธ์ิและสิทธิครอบครองประกอบการออกใบรับรองเกษตรกร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงว่า “เอกสารสิทธ์ิ” ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ (เรื่อง มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๕๗) หมายถึงเอกสารแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และตามกฎหมายอ่ืน รวมทั้งเอกสารแสดงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อทําการเกษตร ทั้งนี้ 
การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาราคาพืชเกษตรชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ํามัน และยางพารา เป็นต้น มีคณะกรรมการ
ระดับนโยบายเฉพาะพืชเกษตรชนิดนั้น ๆ ดูแลรับผิดชอบและมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการ
ในการดําเนินการอยู่แล้วโดยตรง 
  ๒. ให้คณะกรรมการระดับนโยบายเฉพาะพืชเกษตรแต่ละชนิด เช่น คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เป็นต้น นําหลักการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิดังกล่าว
ข้างต้นไปพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการดําเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา
และการเพาะปลูกพืชเกษตรแต่ละชนิดต่อไป 
 
 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ํามันและข้อร้องเรียน 
   ๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานผลักดันการใช้ไบโอดีเซล (B100) และ BHD ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ ๒๕ ใน ๑๐ ปี รวมถึงการใช้เพื่อทดแทนน้ํามันเตาของโรงไฟฟ้ากระบี่ ในสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐ อย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๒ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิและอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกตํ่า ปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ ให้เกษตรกรทําหนังสือแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือรวบรวมและเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาต่อไป 
   ๑.๓ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ให้ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันของเกษตรกร จากเดิม
ไม่เกิน ๕๐ ไร่ เป็นไม่เกิน ๘๐ ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือตามพ้ืนท่ีปลูกจริง แต่ไม่เกิน ๕๐ ไร่ 
   ๑.๔ การขยายระยะเวลาโครงการฯ ให้คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม
ด้านการตลาดพิจารณา และนําเสนอ กนป. ต่อไป 
  ๒. ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๔ 
   ๒.๑ ให้กรรมการพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอต่อร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม 
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๔ และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน ๒ สัปดาห์ 
   ๒.๒ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการและให้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ 
รวมท้ังจัดทําแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และเสนอ กนป. เพ่ือพิจารณาภายใน ๖ สัปดาห์ 
  ๓. การเปิดตลาดน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ 
   ๓.๑ เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade 
Trade Organization : WTO) ปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามข้อผูกพันคือ ปริมาณในโควตา ๔,๘๖๐ ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ ๒๐ 
นอกโควตาร้อยละ ๑๔๓ และการบริหารการนําเข้าให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามท่ี
สมาคมโรงกลั่นน้ํามันเป็นผู้จัดสรร 
   ๓.๒ เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area : AFTA) และ (Free Trade Area : FTA) ปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้า และ
ให้บริหารการนําเข้าเช่นเดียวกับ WTO คือ ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามที่สมาคม
โรงกลั่นน้ํามันเป็นผู้จัดสรร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงท่ีประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ 
จํานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่เกษตรกร 
จํานวน ๒๒๗ ราย ภายในกรอบวงเงิน ๕๗,๑๔๖,๙๑๗ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน ๑,๒๐๓,๙๑๗ บาท 
และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 
๕๕,๙๔๓,๐๐๐ บาท ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีแล้ว ท้ังนี้ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบ
ความถูกต้องในข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว เพ่ือให้การช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอน
ก่อนดําเนินการต่อไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

  ๒. คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กรอบหลักเกณฑ์และอัตราการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในระยะ 
ท่ีผ่านมา ยังมีหลักเกณฑ์และอัตราการให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีพืชต้นทุนสูง ซ่ึงก่อให้เกิด
ปญัหาในทางปฏิบัติ รวมท้ังความเหมาะสมเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือด้วย จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา
การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในแต่ละกรณีให้ชัดเจน เหมาะสม เป็นธรรมมากย่ิงข้ึน และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมี
 ฉีดเข้าลําต้น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการ
ใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น วงเงิน ๒๙๐.๘๖๓ ล้านบาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปรับแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีระบาดทุกพ้ืนท่ี จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายงวดเพ่ือทําความตกลงในรายละเอียด
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงานระยะท่ี ๑ ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยทันที
ก่อนดําเนินการระยะท่ี ๒ ต่อไป 
   ๑.๒ ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าท่ีกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินโครงการฯ 
โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินโครงการฯ 
   ๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งทําการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมในการควบคุม
และกําจัดศัตรูมะพร้าว รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเห็นควรมีมาตรการกํากับดูแล ควบคุม และติดตามผล
การดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี ไปพิจารณา โดยเฉพาะในประเด็น
เรื่องสารเคมีตกค้างจากการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) โดยใช้สารเคมี
ฉีดเข้าลําต้นในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของหนอนหัวดําอย่างรุนแรง โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงิน ๑๒๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท และให้ประสานการดําเนินการ
กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ก่อนท่ีจะดําเนินการในระยะต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ รอบท่ี ๑-๕ (ระหว่างวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มีผู้ประกอบการแจ้งปัญหาและความต้องการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมท้ังสิ้น ๔๒๘ ราย โดยแจ้งผ่านศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ส่วนกลาง จํานวน ๑๒๐ ราย 
ศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ระดับจังหวัด จํานวน ๑๓๕ ราย และสมาคมภาคเอกชน จํานวน ๑๗๓ ราย 
สําหรับสถานภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ รอบท่ี ๑-๕ จํานวน ๔๒๘ ราย 
หน่วยงานรับผิดชอบได้ให้ความช่วยเหลือจนถึงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สามารถยุติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ จํานวน ๓๔ ราย 
เสรจ็สิ้นภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๙๓ ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๖๓ ราย ผู้ประกอบการความต้องการช่วยเหลือ
เชิงนโยบาย จํานวน ๓ ราย และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ระดับจังหวัด อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ จํานวน 
๑๓๕ ราย 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

  ๒. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ท่ีแจ้งเรื่องหลังวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ มีผู้ประกอบการได้แจ้งปัญหา
และความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ ในระหว่างวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวนสิ้น ๔๕๙ ราย 
โดยแจ้งผ่านศูนย์เฉพาะกิจฯ ส่วนกลาง จํานวน ๑๒๙ ราย และแจ้งผ่านศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด จํานวน ๓๓๐ ราย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุด
 อย่างครบวงจร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ (เรื่อง แผนการ
แก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้จัดประชุมหารือการปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร ใน ๓ กรณี ได้แก่ การเพ่ิมเติมโครงการท่ีสอดคล้อง
กับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ การเพิ่มเติมโครงการอื่นสมควรดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพื่อให้
การแก้ไขปัญหามาบตาพุดมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการทบทวนโครงการเดิมปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร โดยหากยังไม่ได้รับงบประมาณและยังมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการ ให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแผนการใช้งบประมาณเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 
  ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๑๖๔/๒๕๕๖ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นท่ี
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกต่อคณะรัฐมนตรี และกํากับดูแล ประสานงาน และเร่งรัดติดตามการดําเนินงานของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จํานวน ๒,๒๒๓,๖๘๕ คน เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ประเทศท่ีมีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากท่ีสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น 
เกาหลี ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย ออสเตรเลีย และรัสเซีย ตามลําดับ 
  ๒. เดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย จํานวน ๑๔,๙๖๘,๐๕๙ คน โดยมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ภูมิภาคท่ีมีอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักท่องเที่ยว
สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศท่ีมีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
มากท่ีสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย สหราชอาณาจักร ลาว ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตามลําดับ 
  ๓. ปัจจัยท่ีทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ การขยายตัวของการเดินทาง
ท่องเที่ยวโลก ความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความหลากหลาย 
ประเทศไทยมีความคุ้มค่าทางการท่องเท่ียวสูง ประชาชนมีความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ประกอบกับการดําเนินการตามแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีส่วนสําคัญ 
ในการช่วยลดอุปสรรคด้านการเดินทางท่องเที่ยว ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ กระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 
  ๔. แนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖ องค์การการท่องเที่ยวโลก United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO) คาดว่าแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวโลกในปี ๒๕๕๖ จะขยายตัวต่อเนื่องประมาณร้อยละ ๓-๔ จากปีท่ีผ่านมา สําหรับ



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

ประเทศไทย จากการวิเคราะห์สถิติการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในช่วง ๗ เดือนแรกของปี ๒๕๕๖ และแนวโน้ม
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวโลก ตลอดจนแผนงานและมาตรการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และกระตุ้นตลาด
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง คาดว่าจํานวนนักท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี ๒๕๕๖  
จะขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
  ๕. ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้เดินทาง
ชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ จํานวน ๔,๗๐๖,๘๐๕ คน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยผู้เดินทางชาวไทย
นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นหลักและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 
  การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยท่ีผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่าง
การโดยสาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
   ๑.๑ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ๑.๒ กําหนดให้ผู้โดยสารสําหรับการขนส่งประจําทางต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ได้แก่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ ไม่โดยสารนอกตัวรถหรือห้อยโหน
หรือยื่นมือ แขนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งออกนอกตัวรถ ไม่นําสิ่งของที่มีกลิ่นแรงขึ้นบนรถ ไม่นําดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด
ข้ึนบนรถ ไม่บ้วนหรือถ่มน้ําลายหรอืเสมหะลงบนรถ ไม่ข้ึนหรือลงจากรถนอกบริเวณท่ีมีเครื่องหมายหยุดรถ ไม่เสพสุรา รัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่ง และไม่กระทําการลามกอนาจาร 
   ๑.๓ กําหนดให้ผู้โดยสารสําหรับการขนส่งไม่ประจําทางต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ได้แก่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่โดยสารนอกตัวรถหรือห้อยโหนหรือยื่นมือ แขน
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งออกนอกตัวรถ ไม่นําดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิดข้ึนบนรถ ไม่เสพสุรา รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่ง 
และไม่กระทําการลามกอนาจาร 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประสานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการควบคุมดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังกําหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนเพื่อให้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้
กรมการขนส่งทางบกประชาสัมพันธ์ให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะและประชาชนผู้ใช้บริการได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎกระทรวงดังกล่าว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาท่ีอยู่ในระหว่าง
การโดยสาร ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทําการก่อสร้าง
 สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู)-บ้านคลองกระบือ ตอน ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้กรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู)-บ้านคลองกระบือ ตอน ๓ 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามค่างานในส่วนของกรมทางหลวง วงเงิน ๑,๑๑๗,๔๔๘,๓๕๖.๑๙ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีได้รับจัดสรรแล้ว จํานวน ๒๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลือ จํานวน ๘๙๓,๔๔๘,๓๕๖.๑๙ บาท 
ให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสายทางดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓. ให้กรมทางหลวงดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)  



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) งานสัญญาที่ ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
 ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกเอกชนลงทุน
งานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการ งานสัญญาท่ี ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-
สถานีเตาปูน) ท่ีได้ดําเนินการเจรจาปรับลดค่างานจัดหาขบวนรถไฟฟ้าให้อยู่ในกรอบวงเงินท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และร่างสัญญาฯ ท่ีได้มีการปรับตามข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุด และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-บางซ่ือ 
 (สัญญาท่ี ๕) (ฉบับปรับปรุง-มีนาคม ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาท่ี ๕) โดยให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ เริ่มต้น
กระบวนการคัดเลือกให้เอกชนร่วมงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาท่ี ๕) ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยเริ่มต้นจากรูปแบบ PPP Net Cost หากรูปแบบดังกล่าวไม่ประสบผลสําเร็จ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ พิจารณารูปแบบการลงทุน PPP Gross Cost หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์
ต่อภาครัฐ โดยมีระยะเวลาของสัญญาเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสายเฉลิมรัชมงคลซ่ึงจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๗๒ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ในส่วนที่รัฐบาลไทย
ต้องรับผิดชอบ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ในวงเงินไม่เกิน ๘๔๐ ล้านบาท โดยวงเงินส่วนท่ีเพ่ิมให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีได้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายรองรับไว้แล้ว และให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๗ ในคราวเดียวกัน 
ท้ังนี้ ค่างานท่ีเพ่ิมจากความผันผวนของราคาวัสดุ (ค่า K) ให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กรมทางหลวงเร่งดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ให้แล้วเสร็จตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือให้
การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถรองรับปริมาณ
การเดินทางและขนส่งสินค้าในบริเวณดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
(กบส.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน กบส. เสนอ 
   ๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ ซ่ึงมีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่ ความคืบหน้าการดําเนินงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รายงานภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของปี ๒๕๕๔ 
และแนวทางในการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไป แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ “การอํานวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน” และร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
   ๑.๒ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดําเนินการปรับกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามมติ กบส. แล้ว 
และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อบูรณาการการดําเนินการในภาพรวมต่อไป สรุปสาระสําคัญในการปรับกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ได้ ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ยังคงหลักการและเหตุผลเดิมใน ๕ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิด
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนท่ี ๒ การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงท่ีผ่านมา ส่วนท่ี ๓ การเปลี่ยนแปลง
ของบริบทภายในประเทศและภายนอกประเทศ ส่วนที่ ๔ สรุปประเด็นการพัฒนาในช่วง ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
และหลักการของแผนยุทธศาสตร์ฯ และส่วนท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
    ๑.๒.๒ มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์และประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาให้มีความกระชับมากข้ึน โดยยังคง
เป้าหมายความสําเร็จ ๓ ประการ และ ๓ ภารกิจในการพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีสามารถดําเนินการไปด้วยกันได้ 
กลยุทธ์ จาก ๓๑ กลยุทธ์ เป็น ๒๑ กลยุทธ์ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ ประสานการดําเนินการ 
และบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตลอด
ระยะเวลา ๕ ปี ของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
    ๑.๒.๓ เพ่ิมเติมประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่ ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความเชื่อมโยงต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เพ่ือให้
การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความชัดเจนในการกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาและการขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปี การกําหนดแนวทางการรองรับการหยุดชะงักของโซ่อุปทานจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้า 
ความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกในระหว่างการขนส่ง และการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน
เพิ่มเติมในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดผลการดําเนินการตามแผน
และการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนเป็นระยะ และสามารถปรับแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องสําหรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ในระยะต่อไป 
  ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับการเร่งดําเนินการ
ตามข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งท้ังท่ีได้มีพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอาเซียน 
และกรอบอนุภูมิภาค อาทิ Greater Mekong Subregion เช่น การเร่งกระบวนการออกกฎหมายรองรับและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ASEAN Single Window และ GMS Single Stop Inspection (SSI) โดยเร็ว การให้ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะ
ในระดับฟาร์มของเกษตรกร การจัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ
ด้านสินค้าเกษตรตามด่านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การพิจารณาให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
โดยเพ่ิมความชัดเจนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ การสนับสนุน
การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในทุกสาขาการผลิต รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ในเรื่องวิทยาการ
วิศวกรรมและการจัดการบริการ (Service Science, Managerment and Engineering : SSME) เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการ โลจิสติกส์ 
เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการลงทุนจัดต้ังสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ  
  ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการลงทุนจัดต้ังสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 
วงเงิน ๑,๘๐๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคม บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด 
รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรสร้างความแตกต่างระหว่างสายการบินไทย
และสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในรูปแบบและคุณภาพบริการให้โดดเด่น ชัดเจน ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
และการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และพิจารณานําระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการให้บริการ
บนเคร่ืองบิน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเห็นภาพลักษณ์ความแตกต่างในเรื่องคุณภาพการให้บริการและราคาที่คุ้มค่าของสายการบินไทย
สมายล์แอร์เวย์ท่ีเป็นสายการบินภูมิภาค กับสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carriers) และสายการบินราคาประหยัด 
(Low Cost Carriers) ไปพิจารณาประกอบการดําเนนิการในรายละเอียดต่อไป 
   ๑.๒ เห็นชอบให้จัดต้ังบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ ๑๐๐ เป็นหุ้นสามัญ จํานวน ๑๘๐ ล้านหุ้น (หุ้นละ ๑๐ บาท) 
และใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินท่ีมาจากเงินรายได้ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
   ๑.๓ ให้บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําหลักเกณฑ์ คําสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี ในหลักการเดียวกนักับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคม [บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)] รับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ควรมีผู้แทนจากคณะกรรมการ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท การบินไทย จํากัด (จํากัด) ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารท้ังหมด และให้บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําหลักเกณฑ์  คําสั่ง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีมาปฏิบัติในหลักการเดียวกันกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีไปเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   ๓.๑ การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ต้องมีความชัดเจน 
เหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับบริการของสายการบินไทยและมีอัตราค่าบริการที่สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งในตลาด 
   ๓.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ต้องยึดหลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดําเนินการโดยต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/ภารกิจใดที่สมควรใช้ร่วมกันหรือแยกต่างหาก
จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือใช้วิธีการจัดจ้างจากภายนอก (Outsource) ทั้งนี้ กิจกรรม/ภารกิจใดที่มีศักยภาพ
และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วและมีอัตราค่าบริการท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดอยู่แล้ว ก็ควรพิจารณาใช้บริการของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 
   ๓.๓ การกําหนดเส้นทางบินของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ควรเน้นการให้บริการผู้โดยสารท่ีเดินทาง
แบบจุดต่อจุด (Point to Point) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเมืองหลักทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ท้ังนี้ ควรบูรณาการเส้นทางบินกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาความซํ้าซ้อนและแย่งผู้โดยสารกันเองด้วย 
 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การจ้างแรงงานและรายได้ 
   ๑.๑ การจ้างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๗ และมีอัตราการว่างงานร้อยละ ๐.๗๓ ยังตํ่ากว่าช่วงเดียวกันในปีท่ีแล้ว 
การปรับค่าจ้างแรงงาน ๓๐๐ บาท และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้สถานประกอบการพยายามปรับการทํางานให้อยู่ในช่วงเวลาปกติ
มากข้ึน 
   ๑.๒ ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนท่ียังไม่รวมค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗.๐ 
ขณะท่ีราคาสินค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๓ ทําให้ค่าจ้างและเงินเดือนภาคเอกชนท่ีแท้จริงเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๕ สําหรับผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๙ ตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ในไตรมาสท่ีแล้ว 
   ๑.๓ แรงงานเยาวชนที่จะเป็นกําลังหลักในอนาคตมีแนวโน้มลดลงและส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ํา โดยอัตรา
การมีส่วนร่วมกําลังแรงงานเยาวชนลดลงจากร้อยละ ๕๓.๑ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๔๖.๘ ในปี ๒๕๕๕ หรือประมาณ ๔.๘๒ ล้านคน 
เนื่องจากเยาวชนประมาณร้อยละ ๔๐ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา แรงงานกลุ่มเยาวชนร้อยละ ๖๗.๙ มีการศึกษาระดับมัธยมต้น
และต่ํากว่า และร้อยละ ๑๘.๘ มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขณะที่การศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ซ่ึงตลาดมีความต้องการสูง
มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๕.๗ และ ๓.๙ ตามลําดับ ท่ีเหลือร้อยละ ๓.๗ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมากกว่า 
  ๒. ด้านสุขภาพ เยาวชนมีความเครียดและมีการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มากข้ึน โดยผลการสํารวจของสถาบันรามจิตติเรื่องสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทยในรอบปี ๒๕๕๕ พบว่า สาเหตุของความเครียด
ส่วนใหญ่มาจากปัญหาการเรียน เด็กระดับอุดมศึกษามีความเครียดมากท่ีสุดร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือ เด็กระดับอาชีวศึกษามีความเครียด
ร้อยละ ๔๕ ขณะที่กลุ่มวัยรุ่น ๑๐-๑๙ ปี มีการฆ่าตัวตายประมาณปีละ ๒๐๐ คน ซ่ึงมีสาเหตุจากปัญหาการเรียนและปัญหาความรัก 
และข้อมูลของสํานักระบาดวิทยาพบว่า กลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี มีอัตราป่วย ๖๒.๗๙ รายต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๑ 
เพิ่มขึ้นเป็น ๙๐.๐๖ รายต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราป่วยรวม ๒ เท่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันร้อยละ ๘๓ 
  ๓. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย จํานวนผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงจาก ๑๑.๙๖ ล้านคน ในปี ๒๕๔๔ 
เป็น ๑๐.๙๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๒ แต่ในปี ๒๕๕๔ กลับเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๑.๕๑ ล้านคน ขณะที่อัตราการด่ืมสุราลดลงจากร้อยละ ๓๒.๖ 
ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๓๑.๕ ในปี ๒๕๕๔ 
  ๔. ด้านความม่ันคงทางสังคม มีประเด็นเฝ้าระวัง 
   ๔.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดยังคงทวีความรุนแรง พบการจับกุมผู้ค้าและผู้เสพยังคงมีสัดส่วน
มากที่สุดของคดีอาญารวม โดยรับแจ้ง ๑๑๐,๗๑๑ ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๕ และจากไตรมาสก่อนหน้า 
ร้อยละ ๑๙.๗ และ ๐.๑ ตามลําดับ จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑๑๕,๒๒๘ คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๕๕.๒ 
แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ ๐.๒ การแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นท้ังนักค้ารายใหม่และเป็นผู้เสพ โดยปลายปี ๒๕๕๕ 
พบนักค้ารายใหม่อายุน้อย ๑๒ ปี 
   ๔.๒ การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๙ และพบแนวโน้ม
การเสียชีวิตของกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสูงข้ึน เด็กอายุ ๑-๑๕ ปี เสียชวิีตกว่าปีละ ๖๕๐ ราย เยาวชนวัย ๑๕-๒๔ ปี ปีละ ๓,๖๐๐ ราย 
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง กรอบแนวทางและผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
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                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
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  ๑. รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจําปี ๒๕๕๕ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย จากการสํารวจพบว่า การจัดการเรียน
การสอนช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียน สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของความรู้เพ่ือการนําไปปฏิบัติได้ 
สามารถสรุปหรือจดบันทึกเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่านได้ อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีคุณลักษณะต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก คือ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และสังคมประชาธิปไตย ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย แต่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์
ยังอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความสามารถท่ียังต้องปรับปรุงคือ ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา สําหรับหลักสูตรการเรียนการสอน ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเห็นว่าสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประชาคมอาเซียน แต่การนําหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานไปใช้ยังมีความยุ่งยากสําหรับครู อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกภาคส่วนใหญ่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยจัดทําโครงการติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ O-Net 
ส่วนการจัดทําโครงการห้องเรียนพิเศษเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มีการดําเนินงาน
น้อยท่ีสุด ส่วนความพร้อมในการรองรับการกระจายอํานาจ สถานศึกษามีความพร้อมทุกด้าน 
   ๑.๒ การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา จากการสํารวจพบว่า นักเรียน/นักศึกษาพอใจกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน โดยปัญหาท่ีพบ
ของกองทุนฯ คือ การจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนและไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา การขาดความเอาใจใส่
ในการติดตามข่าวของผู้กู้ยืม และความล่าช้าของเงินท่ีได้รับ ระบบการสอบคัดเลือกกลางเห็นว่าเป็นระบบท่ีสามารถคัดเลือกผู้เรียน
ได้ตรงตามความต้องการ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การเทียบโอน  
พบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากตัวผู้เรียนท่ีไม่ให้ความสนใจ การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึงและขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีเพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยแหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียนใช้มากท่ีสุดคือ ห้องสมุดโรงเรียน พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 
ห้องสมุดประชาชน 
   ๑.๓ การปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง จากการสํารวจพบว่า ครูได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างเพียงพอ ส่วนการขาดแคลนครู ส่วนใหญ่จะขาดแคลนท้ังครูสามัญและครูช่าง สาขาท่ีขาดแคลนมากท่ีสุดคือ  
สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และครูช่างในระดับอาชีวศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาแก้ปัญหาด้วยการจ้างจากเงินงบประมาณ
ของสถานศึกษา และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน สําหรับครู กศน. ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาโดยเนื้อหาสาระที่มีการพัฒนา
มากท่ีสุดคือ การจัดการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยวิธีการอบรมมากท่ีสุด  
   ๑.๔ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จากการสํารวจพบว่า 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) มีความพร้อมในทุกด้านในระดับปานกลาง การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการนําไปใช้ประโยชน์ ครูและผู้บริหารเห็นว่าอยู่ในระดับมาก แต่ผู้เรียนเห็นว่ายังอยู่ในระดับปานกลางและมีผลทําให้ภาพลักษณ์
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาดีข้ึน โดยการดําเนินงานดังกล่าวส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เพ่ิมภาระและไม่ส่งผลกระทบ และการบริหารของศูนย์ฯ 
ส่วนใหญ่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ผู้เรียน ครู และผู้บริหารได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการฯ 
อาทิ การได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน การได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยสถานศึกษาใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนหลายรูปแบบ อาทิ Project Based Learning, Problem Based Learning หลักสูตรทวิภาคี สหกิจศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การจัดทําโครงการ/โครงการหลังจากเรียนภาคทฤษฎี เป็นต้น 
   ๑.๕ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ จากการสํารวจพบว่า 
การจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้เด็กชั้น ป.๑ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความพึงพอใจในการได้รับการจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
ที่จะเรียน สนใจเรียนและมีการช่วยเหลือ ให้คําแนะนําเพื่อนระหว่างการเรียนมากขึ้น แต่ผู้เรียนยังมีความพร้อมในการเรียนรู้
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาอยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาอยู่ในระดับพอใช้งานได้ 
รวมท้ังยังมีโรงเรียนท่ีไม่มีความพร้อมเรื่องระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอ และมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
ในการใช้และบํารุงรักษา การซ่อมแซมการจัดเจ้าหน้าที่ประจําโรงเรียน ส่วนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ครูส่วนใหญ่ใช้เพื่อจัดทําแผนการสอน เตรียมการสอน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และใช้จัดเก็บข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียน และครูมีการใช้ “โทรทัศน์เพื่อการศึกษา” ในการสอนและเพิ่มพูนความรู้
ด้านเทคนิคการสอน 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

   ๑.๖ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ จากการสํารวจพบว่า สถาบันอาชีวศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยอยู่ในระดับมาก และสนับสนุนให้ครู คณาจารย์ ทําวิจัยและพัฒนา
ควบคู่กับการสอน โดยผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในระดับมาก ส่วนสถานศึกษาตํ่ากว่าอุดมศึกษา
มีการสนับสนุนทุนวิจัยค่อนข้างน้อย 
   ๑.๗ การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน จากการสํารวจ
พบว่า ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร 
เห็นว่าควรกําหนดให้มีหลักสูตรท่ีบูรณาการอาเซียนในทุกกลุ่มสาระและทุกระดับการศึกษา และเพ่ิมความเข้มข้นในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และจัดรายวิชาเลือกวิชาภาษาเพื่อนบ้าน ภาษาคู่ค้า ภาษาจีน เพ่ิมข้ึน สําหรับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรสอน
ภาษามลายู 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาปรับปรุงกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ช่วงที่ ๒) ระยะเวลา ๕ ปี 
 (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) 
ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ช่วงท่ี ๒) ระยะเวลา ๕ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในรูปแบบการเรียน
ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สามารถกลับไปเรียนต่อในสถานศึกษาและมีสิทธิสอบเลื่อนชั้น รวมทั้งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาด้านต่าง ๆ 
  ๒. งบประมาณดําเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงบประมาณได้เสนอต้ังงบประมาณไว้แล้ว 
จํานวน ๑๒.๑๖๒ ล้านบาท หากไม่เพียงพอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาดําเนินการก่อนในโอกาสแรก และให้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามความจําเป็นต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์การเรียน รวมท้ังการจ้างครูอัตราจ้างในแต่ละปี ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทํา
รายละเอียดตามความจําเป็นเร่งด่วนและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นรายป ีไปพิจารณาดําเนินการ 
  ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสํานักงบประมาณ ท่ีเห็นควรให้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เห็นควรให้พิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
ติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติในหลักการการปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความเหมาะสม 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๕ ของจํานวนนักเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการดําเนินงานจากการปรับ
เพ่ิมอัตราเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายท่ีผ่านมา มาแสดงให้เห็นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
นอกระบบ มาประกอบในการขอปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัว นอกจากนี้ ควรมีระบบการกํากับ ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และควรมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินชุมชน 
ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในการบริหารจดัการทรัพยากร ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบผลการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานฯ โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ มีปัจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ๓ ประการ ได้แก่ 
การพัฒนาคน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนา Supply Chain ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนากําลังแรงงานให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานสมรรถนะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานของตลาดแรงงานและความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน และยุทธศาสตร์การจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับกลาง
และสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
   ๑.๒ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประสานและบูรณาการเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
  ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ท่ีเห็นควร
ให้แต่ละยุทธศาสตร์มีการเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดกรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายหลังเปิดประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ 
การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้หน่วยงานในภาคเอกชนท่ีมีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึนเพ่ือสามารถผลิตคน
ในเชิงปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์กับสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและด้านพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
รวมท้ังการเร่งเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนและการนําเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต
ท่ีทันสมัยข้ึน การส่งเสริมบทบาทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้เป็นผู้นําการกําหนดทิศทาง
ความต้องการกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และการประสานความร่วมมือและการดําเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการมีกลไกระดับชาติท่ีซํ้าซ้อนกัน เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจน
 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ .. )  พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
  ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้กระทรวงแรงงานดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๓. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณาทบทวนมาตรการ ๑๒ ท่ีกําหนดให้ผู้ท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ 
ภายในหนึ่งปีนับต้ังแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อแรงงานท้ังระบบ รวมท้ังเร่งประชาสัมพันธ์
ถึงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับจากระบบประกันสังคมและการออมเพ่ือชราภาพ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
และเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตน และสร้างแรงจูงใจให้กับแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากข้ึน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจน
 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสําคัญคือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
  ๑. กําหนดบทนิยามคําว่า “เงินบําเหน็จชราภาพ” และ “เงินบํานาญชราภาพ” ระหว่างบทนิยามคําว่า “เงินสมทบ” 
และคําว่า “สํานักงาน” 
  ๒. เพ่ิมกรณีการออกสมุดประจําตัวให้แก่ผู้ประกันตนตามแบบท่ีเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมกําหนด 
  ๓. เพ่ิมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เพ่ือการออมเพียงประการเดียว 
  ๔. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินสมทบเพ่ือรับประโยชน์ทดแทนและแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ
เปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบเพ่ือรับประโยชน์ทดแทน และให้มีผลต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนท่ีแสดงความจํานง โดยให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ
เปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบได้ปีละหนึ่งคร้ัง 
  ๕. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๘/๑ ขอรับประโยชน์
ทดแทนได้ 
  ๖. แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย และการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
  ๗. แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขให้ผู้ประกันตนที่เลือกรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๘/๑ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพเป็นเงินบํานาญชราภาพตลอดชีวิต กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณและการจ่ายเงินบํานาญชราภาพ และกําหนดให้
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๘/๑ ซึ่งทุพพลภาพก่อนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพมีสิทธิขอรับเงินที่ผู้ประกันตน
จ่ายเข้ากองทุนได้ รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพในกรณีท่ีผู้รับเงินบํานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน
หกสิบเดือนนับแต่เดือนท่ีมีสิทธิได้รับเงินบํานาญชราภาพ 
  ๘. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบในระยะเร่ิมแรกที่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๘/๑ จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม 
 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าด้วยการจัดซ้ือ
 จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างระเบียบ จํานวน ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ดังนี้ 
   ๑.๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าด้วยการเงิน
และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ 
    ๑.๑.๑ กําหนดหลักเกณฑ์การรับ เก็บรักษา และการจ่ายเงิน โดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี “คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗” ชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗” ชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่ายดําเนินการของคณะกรรมการฝ่าย...”  และชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่าย
ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗” และกําหนดให้การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีให้กระทําได้เฉพาะ
การโอนไปยังบัญชีท่ีกําหนด 
    ๑.๑.๒ กําหนดหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรค่าใช้จ่ายดําเนินการ และกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายดําเนินการ ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีกําหนดไว้ท้ายร่างระเบียบฯ 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

    ๑.๑.๓ กําหนดให้คณะกรรมการฝ่ายในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มีหน้าท่ีจัดทําหลักฐานการใช้จ่ายเงิน จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน และการจัดทําบัญชี
แสดงรายรับ รายจ่าย และฐานะการเงิน 
   ๑.๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้าง กระทําได้ ๕ วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา 
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ และการดําเนินการซื้อหรือจ้างให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม 
  ๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันฯ จะต้องคํานึงถึงความเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม รวมท้ังการจัดสรรค่าใช้จ่ายดําเนินการ ควรมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ โดยคํานึงถึงเงินท้ังในและนอกงบประมาณท่ีจะได้รับจากผู้สนับสนุนการแข่งขันด้วย เพ่ือให้การใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  ๑. ราคากลางของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
   ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๑.๒ หากไม่มีราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
ให้ใช้ราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
   ๑.๓ หากไม่มีราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคา
จากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
  ๒. ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
   ๒.๑ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๒.๒ หากไม่มีราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
ให้ใช้ราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
   ๒.๓ หากไม่มีราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคา
จากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
  ๓. ราคากลางของเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
   ๓.๑ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึนและเผยแพร่
ท้ังทางเอกสารหรือทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (<http://dmsic.moph.go.th>) 
   ๓.๒ หากไม่มีราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึนและเผยแพร่ให้ใช้ราคา
ท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
   ๓.๓ หากไม่มีราคาท่ีหน่วยงานเคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคา
จากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
 (โครงการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ืออุดหนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร ในกรอบวงเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยเบิกจ่าย
ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน  พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) 
ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๔ นิยามคําว่า 
“โบราณสถาน” ให้แก้ไขเป็น “หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวกับวัตถุท่ีพบอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม หรือโบราณคดี และให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ ท้ังนี้ 
เฉพาะท่ีมีอายุต้ังแต่เจ็ดสิบห้าปีข้ึนไป” ตามท่ีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
ให้แก้ไขจาก “ภายในหกสิบวัน” เป็น “ภายในเก้าสิบวัน” แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) เสนอ 
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
ตามมติคณะกรรมการสภาการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
เยาวสตรี ท้ังจากภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพเยาวสตรท้ัีงการพัฒนาเยาวสตรีทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพและศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และการสร้างครอบครัวอบอุ่นและภูมิคุ้มกันตนเองจากภัยสังคม เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิปัญญา ทักษะชีวิต และค่านิยมสร้างสรรค์ ธํารงไว้ซ่ึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทางวัฒนธรรมของเยาวสตรีไทย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะอาชีพพื้นฐาน และศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของเยาวสตรี และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เยาวสตรีมีภูมิคุ้มกันตนเองต่อภัยคุกคามของปัญหาสังคม 
รวมทั้งแผนงานโครงการที่เป็นตัวอย่างไปดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีฯ และให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องนํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือนําแผนงานโครงการท่ีเป็นตัวอย่างไปดําเนินการ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีฯ สู่การปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการบูรณาการ
แผนงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life 
Cycle Development) ให้ชัดเจนก่อน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

  ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาและสร้างความตระหนักให้เยาวสตรีในสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาน และรู้เท่าทัน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ และทํางาน การปลูกฝังให้เยาวสตรีได้เรียนรู้
และมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และบรรพบุรุษของชาติไทยโดยเฉพาะวีรสตรีท่านต่าง ๆ พร้อมท้ังการมีจิตสํานึกท่ีจะธํารง
รักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การให้ความสําคัญกับการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อน
เพ่ือขยายผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวสตรี ท้ังในระดับจังหวัด โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาสตรีและเยาวสตรีอย่างต่อเนื่อง ท้ังสตรีในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยใช้ประชากรสตรี
ในพ้ืนท่ีเป็นเป้าหมายมุ่งพัฒนาเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ของสตรีและเยาวชนสตรีในพ้ืนท่ี ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

 ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ
กับรายงานดังกล่าวแล้ว โดยรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สําคัญ ดังนี้ 
  ๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
  ๒. ประเด็นปัญหาสําคัญ ได้แก่ อุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดน่าน และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม 
  ๓. แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ได้แก่ ควรมี
การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเป็นเชิงวิสัยทัศน์ ควรมีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
นโยบายภาครัฐอย่างชัดเจนท้ังในด้านการกําหนดนโยบาย และการดําเนินนโยบาย และควรมีการเสริมสร้างสมรรถนะ (capacity 
building) ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน 
 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และส่ิงแวดล้อม 
 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
 

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
  จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง เตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์น้ําปี ๒๕๕๖ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัด
 นครนายก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเตรียมความพร้อมการเผชิญสถานการณ์น้ําปี ๒๕๕๖ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
กรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการเตรียมความพร้อมการเผชิญสถานการณ์น้ําปี ๒๕๕๖ 
   ๑.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยได้มีคําสั่งจัดต้ัง “ศูนย์เตรียมพร้อมเฉพาะกิจรับสถานการณ์
อุทกภัย ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗” ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสั่งการให้หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร 
ส่งเจ้าหน้าท่ีมาประจําศูนย์ดังกล่าว 
   ๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Stand by เฮลิคอปเตอร์ 
รวม ๒ ลํา และเรือเร็วไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 
   ๑.๓ ให้สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) เพ่ือการบริหารจัดการอุทกภัย เพ่ือให้การติดตามและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
กรณีเกิดเหตุวิกฤตในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ ท่ีมีระบบการประชุมทางไกล VDO conference และมีอากาศยานไร้คนขับเพ่ือบินสํารวจ
สถานการณ์ 
  ๒. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก 
   ๒.๑ ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนท่ีอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เบื้องต้นได้ข้อสรุปให้เปิดประตูน้ําเพชรชะเอมข้ึน 
๓๐ เซนติเมตร เพ่ือระบายน้ําผ่านทุ่งวังดาล อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
   ๒.๒ ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ณ เข่ือนขุนด่านปราการชล 
ได้ข้อสรุปว่าจะเน้นการระบายน้ําในแม่น้ําปราจีนบุรีก่อน จึงยังจะไม่ระบายน้ําจากเขื่อนขุนด่านปราการชลในอีก ๔๘ ชั่วโมงข้างหน้า 
และการสูบน้ําจากคลองรังสิตผ่านประตูเสาวภาผ่องศรีให้กระทําในระดับจํากัดเท่านั้น โดยหลังจาก ๔๘ ชั่วโมงแล้ว จะประเมิน
สถานการณ์อีกครั้ง เพราะปัจจุบันเข่ือนมีปริมาณนํ้าอยู่ถึง ๙๒% แล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม และการให้ความช่วยเหลือ 
   ๑.๑ สรุปการคาดหมายฝน ในช่วงวันท่ี ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันท่ี ๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง 
   ๑.๒ การสั่งการเพ่ือเตรียมความพร้อม กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ส่วนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้ัง ๑๘ ศูนย์เขต เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลกู้ภัย รถขุดไฮโดรลิก 
รถผลิตน้ําด่ืม เรือท้องแบน เคร่ืองสูบน้ํา ฯลฯ พร้อมเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนพ้ืนท่ีท่ีอาจมีสถานการณ์รุนแรงตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
นอกจากนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการให้ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรายงานสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ และการประเมินสถานการณ์ท้ังภาพและเสียง
ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. /๑๑.๐๐ น. /๑๖.๐๐ น. ทุกวันในห้วงท่ีมีสถานการณ์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. สรุปสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีจังหวัดท่ีประสบอุทกภัยรวมท้ังสิ้น ๒๓ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ อํานาจเจริญ สุรินทร์ นครราชสีมา กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ชุมพร สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

รวม ๑๓๖ อําเภอ ๗๐๙ ตําบล ๕,๔๗๐ หมู่บ้าน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ๒๑ จังหวัด (คลี่คลายแล้ว ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
และชุมพร) 
  ๓. สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนท้ิงช่วง ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดท่ียังคงมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จํานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก บุรีรัมย์ และนครราชสีมา รวม ๑๖ อําเภอ ๑๔๗ ตําบล 
๑,๕๔๔ หมู่บ้าน และจังหวัดท่ียังคงมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ (ฝนท้ิงช่วง) จํานวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ๑ อําเภอ 
(อําเภอลอง) รวม ๒ ตําบล ๑๘ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑,๓๖๕ ครัวเรือน และพื้นท่ีการเกษตร ๑๑,๔๔๐ ไร่ 
  ๔. สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๘.๕๒ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ บริเวณชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์-สาธารณรัฐอินเดีย ห่างจาก
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๖๖๕ กม. และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๕๙ น. เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ บริเวณพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์-สาธารณรัฐประชาชนจีน ห่างจากอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ประมาณ ๑๔๐ กม. 
  ๕. สรุปสถานการณ์อุบัติภัย และเหตุการณ์สําคัญ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เกิดเหตุรถยนต์โดยสาร
ประจําทางปรับอากาศของบริษัทชาญทัวร์ จํากัด ชนกับรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศของบริษัทนครชัยแอร์ จํากัด ท่ีบริเวณ
จุดกลับรถหน้าบริษัทนครชัยแอร์ จํากัด หมู่ท่ี ๘ ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑๔ คน เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ-
กู้ภัยนําผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชลบุรี 
 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ
ต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เนื่องในวโรกาสท่ีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และเพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาส
ให้เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีเย่ียมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนํา เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก 
ความสนใจที่จะศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย
ให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต รวมท้ังเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 

 ๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว และกระทรวงพาณิชย์
 แห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
   ๑.๒ เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุมฯ เพื่อให้มีการทํางานอย่างบูรณาการ
และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามความคืบหนา้ในด้านการปฏิบัติตามผลการประชุมฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกเรื่อง 
    ๑.๒.๑ เป้าหมายการค้าและการลงทุน ได้แก่ การศึกษาแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มข้ึน
ของการค้าไทย-สปป.ลาว ให้ถึง ๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๕๘ และการส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุนระหว่างกัน 
    ๑.๒.๒ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุน 
    ๑.๒.๓ การอํานวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ การเร่งรัดข้ันตอนในประเทศและเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินงานพิธีการศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection : SSI) ได้ทัน
ภายในปี ๒๕๕๖ การหารือกับ สปป.ลาว เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิด/ยกระดับด่านตามความเหมาะสม ตามท่ีได้ตกลงกัน 
ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดน ไทย-สปป.ลาว ครั้งท่ี ๙ การพัฒนาและการใช้เส้นทางหมายเลข ๘ 
และ ๑๒ ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น การจัดกิจกรรมการพบปะหารือระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยและ สปป.ลาว 
เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บนเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
    ๑.๒.๔ แผนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทย-ลาว ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ได้แก่ การดําเนินงาน
โครงการ ICT เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าใน ๕ แขวงนําร่องของ สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต จําปาสัก 
หลวงพระบาง และหลวงน้ําทา) ให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๘ การจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแผนงาน
ประจําปี การจัดงานแสดงสินค้า และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจไทย-สปป.ลาว การส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยออกไปลงทุนใน สปป.ลาว 
โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบทางการค้า
กับหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว อย่างสมํ่าเสมอ การส่งเสริม อํานวยความสะดวก 
และแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน ความร่วมมือด้าน ODOP/OTOP โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือการจัดฝึกอบรมให้แก่ สปป.ลาว 
และความร่วมมือด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การดําเนินงานตามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว 
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และการให้ความช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิชาการและเทคนิคในการประเมิน
ความเสี่ยงและการตรวจสอบสุขอนามัยพืช รวมท้ังมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรของ สปป.ลาว 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ โดยเร็ว 
โดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกมาตรการจํากัดระยะเวลาการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว และการดําเนินงานด้านพิธีการศุลกากร
ตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection : SSI) รวมท้ังการเพิ่มบทบาทการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
แก่ สปป.ลาว ในด้านการเงิน การธนาคาร การบริการ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการพัฒนาระบบประปา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ ให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการพัฒนาระบบประปา
ใน ๕ เมือง ประกอบด้วย เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (เมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้) เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี (เมืองยากจน) 
เมืองแบ่ง แขวงอุดมไชย (เมืองยากจน) เมืองไชบุรี แขวงสะหวันนะเขต (เมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) และ
เมืองโขง แขวงจําปาสัก (เมืองยากจน) ในวงเงิน ๓๑๐ ล้านบาท 
   ๑.๒ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขทางการเงินสําหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว กําหนด  
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน จํานวน ๓๐๕ ล้านบาท และเงินให้เปล่า จํานวน ๕ ล้านบาท 
ซ่ึงเงินให้เปล่าดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของค่าฝึกอบรม 
  ๒. สําหรับแหล่งเงินทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการฯ วงเงินรวม ๓๑๐ ล้านบาท นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ใช้เงินสะสม จํานวน ๑๑๐ ล้านบาท เป็นแหล่งเงินทุน
ในลําดับแรกก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในปีต่อ ๆ ไป ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
และเหมาะสมภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัด
 พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนต้ืน สปป. ลาว 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการปรับปรุง
และก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนต้ืน สปป.ลาว 
ระยะทางโดยรวมประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ในวงเงินรวม ๑,๓๙๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
  ๒. ในส่วนของท่ีมาของแหล่งเงินทุน เนื่องจาก สพพ. ไม่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รองรับโครงการดังกล่าวไว้ จึงเห็นควรให้ สพพ. พิจารณาแหล่งเงินทุนอ่ืนเป็นลําดับแรกก่อน อาทิ เงินสะสมของหน่วยงานหรือการกู้เงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศ และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีงบประมาณต่อไป ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่า ช่วงถนนบนภูเขาควรพิจารณาออกแบบ Climbing lane เพื่อความปลอดภัย
ในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง และให้ สพพ. จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลโครงการการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการดําเนินความสัมพันธ์อย่างม่ันคงและย่ังยืนร่วมกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
 แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบในการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the 
Government of the Kingdom of Thailand and The Government of the Republic of the Union of Myanmar) 
เพ่ือเป็นกรอบการทํางานด้านสาธารณสุขระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในสาขาความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนของท้ังสองประเทศ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ
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                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

และการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพสําหรับแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามพรมแดน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ การป้องกันและควบคุมอาหารท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน ยา ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ยา และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น 
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคํา
ท่ีมิใช่สาระสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเร่ืองนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามด้วยตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การดําเนินงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
   ๑.๑ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องท่ีลงนามความตกลงแล้วในปัจจุบันมี ๒๙ จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการ
ส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้องกับต่างประเทศ ๑๔ ประเทศ (๕๗ คู่ภาคี) 
   ๑.๒ จังหวัด/เมือง ท่ีอยู่ระหว่างข้ันตอนการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ โดยมีจังหวัดท่ีอยู่ระหว่างการริเริ่ม
สถาปนาความสัมพันธ์ จํานวน ๑๑ คู่ 
   ๑.๓ กิจกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ จํานวน ๑๓ จังหวัดของไทย
กับ ๒๓ จังหวัด/เมืองของต่างประเทศคู่ภาคี 
  ๒. การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๑ จัดทําโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือการรองรับประชาคมอาเซียน
และการส่งเสริมทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการจัดประชุม ระหว่างวันท่ี ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์
แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานกิจการชายแดนและงานวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยเกี่ยวกับแนวโน้ม 
ทิศทาง นโยบายการดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังนโยบายการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง 
   ๒.๒ แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสงค์จะดําเนินงานสร้างความสัมพันธ์ให้รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับต่างประเทศในระดับจังหวัด 
   ๒.๓ แจ้งให้ ๒๙ จังหวัดท่ีได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดในต่างประเทศ รายงาน
ข้อมูลการดําเนินการเพื่อนําเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นข้อมูลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ 
   ๒.๔ แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ความสําคัญและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/เมืองของต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การศึกษา และการท่องเท่ียว รวมท้ังให้จังหวัดท่ีจะสถาปนาความสัมพันธ์คํานึงถึงหลักเกณฑ์ความเหมาะสม/การเตรียมความพร้อม  
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีจังหวัดและประเทศไทยจะได้รับ 
 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นว่าด้วยนโยบายความร่วมมือ
 ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นว่าด้วยนโยบายความร่วมมือด้านความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (ASEAN-Japan Ministerial Policy Meeting on Cybersecurity Cooperation-Joint Ministerial Statement) 
จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ท่ีกํากับดูแลนโยบายด้านความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือยกระดับความสําคัญและการตระหนักถึงความร่วมมือระหว่างกันในเร่ืองความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

ให้สูงข้ึน โดยกําหนดหลักการของความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ การกําหนดมาตรการสนับสนุน การสร้างกิจกรรม การตระหนัก
รับรู้เรื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นว่าด้วยนโยบายความร่วมมือด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(ASEAN-Japan Ministerial Policy Meeting on Cybersecurity Collaboration) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญและที่ไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีเห็นควรระบุเกี่ยวกับการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว (privacy) ไว้ในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาค
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก-กรอบความร่วมมือและร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ด้านสิ่งแวดล้อม
 และสุขภาพในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 และเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก-กรอบความร่วมมือ (Draft Revised Charter of the Regional Forum 
on Environment and Health Southeast and East Asian Countries-Framework for Cooperation) และร่างปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Draft Kulalumpur Declaration on Environment and Health) ก่อนที่จะให้
การรับรองร่างกฎบัตรฯ และปฏิญญาฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๓ ในวันท่ี ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 
โดยร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรฯ และร่างปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญ คือ 
   ๑.๑ ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรฯ มีสาระสําคัญในการยึดถือแนวคิดหลักตามกรอบการดําเนินงานระดับโลก
ท่ีสําคัญ เช่น แผนปฏิบัติการ ๒๑ จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนหรือ RIO+20 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) ท่ีตระหนักว่า สิ่งแวดล้อมท่ีเราอาศัยอยู่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและคนยากจน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
และมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเวทีความร่วมมือสําหรับการดําเนินงานในระดับภูมิภาคในการเสริมสร้างและปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
   ๑.๒ ร่างปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกท่ีจะร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างการดําเนินงานท่ีดีและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในระดับประเทศ โดยมีข้อเรียกร้องให้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program : UNEP) 
และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒนาและการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ หรือแผนงานเทียบเท่า และเห็นด้วย
ท่ีจะร่วมพัฒนาและปฏิบัติตามกลไกต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
เห็นชอบกับการจัดต้ังเครือข่ายความรู้ของเวทีความรว่มมือระดับภูมิภาค ตกลงใจร่วมกันท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือ
ในรูปแบบพหุภาคี ทวิภาคี ภายในภูมิภาคและนานาประเทศ และตกลงว่าจะพบกันอีกครั้งในอีก ๓ ปีข้างหน้า 
  ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
ผู้แทน พิจารณาให้การรับรองกฎบัตรฯ และปฏิญญาฯ โดยให้สามารถปรับเปลี่ยนถ้อยคําได้ตามความเหมาะสม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 (Instrument of Extension the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN 
 Gas Pipeline Project) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยโครงการเชื่อมโยง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Instrument of Extension the ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas 
Pipeline Project) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์
ด้านความร่วมมือในการดําเนินงานพัฒนาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติและความร่วมมือด้านปิโตรเลียมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 
  ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนาม 
  ๔. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี ๔๕ และการประชุมอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี ๔๕ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 
๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑.๑ การดําเนินการภายในอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    ๑.๑.๑ ท่ีประชุมรับทราบการดําเนินการตามแผนงานการไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยประเทศท่ีดําเนินการ
คืบหน้าได้มาก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย รวมทั้งได้เน้นยํ้าถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีตกลงไว้
เพ่ือไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๐๑๕ 
    ๑.๑.๒ ท่ีประชุมมีมติให้ทุกประเทศเสนอมาตรการทางการค้าของตนเองท่ีถูกร้องเรียนว่าเป็นปัญหา
อุปสรรคทางการค้าจํานวนหนึ่งเรื่องเพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างของการแก้ไข หรือยกเลิกมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
ในอนาคต โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 
    ๑.๑.๓ ท่ีประชุมได้หารือความคืบหน้าการจัดทําพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี ๙ 
ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน ซ่ึงจะครอบคลุมสาขาบริการเพิ่มมากขึ้น โดยขอให้แต่ละประเทศสมาชิก
เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๖ เพ่ือให้ข้อผูกพันมีผลใช้บังคับโดยเร็วท่ีสุด 
    ๑.๑.๔ ที่ประชุมรับทราบว่าอาเซียนได้ตกลงรับร่างพิธีสารสําหรับการปรับปรุงแก้ไขความตกลง
ด้านการลงทุนอาเซียน เพ่ือกําหนดกระบวนการเปล่ียนแปลงข้อจํากัดในการให้อาเซียนเข้ามาลงทุน 
   ๑.๒ ความคืบหน้าในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
    ๑.๒.๑ ที่ประชุมได้หารือเพื่อเตรียมการเยือนจีนและฮ่องกงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่าง
วันท่ี ๒๑-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือประชาสัมพันธ์อาเซียนให้เป็นท่ีรู้จัก และขยายการค้าและการลงทุนกับจีนและฮ่องกงให้มากยิ่งข้ึน 
โดยไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนกับฮ่องกงในการเจรจาจัดทํา
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ท่ีจะเริ่มต้นเจรจาในต้นปี ๒๕๕๗ 
    ๑.๒.๒ การเจรจาความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ท้ังสองฝ่าย
สามารถสรุปการเจรจาความตกลงฯ ได้แล้ว โดยประเทศสมาชิกจะดําเนินกระบวนการภายในเพื่อลงนามความตกลงฯ ในการประชุม 
สุดยอดผู้นําอาเซียน-อินเดีย ในเดือนตุลาคม ศกนี้ 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

    ๑.๒.๓ ที่ประชุมอยู่ระหว่างการเจรจาสรุปความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนกับญี่ปุ่น 
โดยขอให้ทุกฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการเจรจาให้มากข้ึน เพ่ือให้สรุปการเจรจาได้ก่อนการฉลองครบรอบความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น 
๔๐ ปี ในช่วงเดือนธันวาคม ศกนี้ 
    ๑.๒.๔ การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP : Regional Comprehensive Economic 
Partnership) หรือความตกลงอาเซียน+๖ (อาเซียน ๑๐ ประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) เป็นการประชุม
ระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก โดยไทยได้ร่วมผลักดันให้ท่ีประชุมเห็นพ้องในหลักการพื้นฐานสําคัญว่าประเทศสมาชิก RCEP ต้องมีตาราง
การเปิดตลาดเพยีงตารางเดียว (single schedule of commitments) ท่ีเปิดให้กับทุกประเทศ 
    ๑.๒.๕ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัสเซียได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างอาเซียน
กับรัสเซีย โดยท่ีประชุมเห็นด้วยกับไทยว่าควรจัดลําดับความสําคัญของความร่วมมือเพ่ือเร่งดําเนินการก่อน เช่น การอํานวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
   ๑.๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ได้หารือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ การหารือกับรัฐมนตรีการค้าอาเซียน รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ 
รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอินโดนีเซีย การหารือ
กับรัฐมนตรีการค้าในภูมิภาคเอเชียและอเมริกาเหนือ ได้แก่ การหารือกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และผู้แทน
การค้าสหรัฐ รวมท้ังการหารือกับคณะผู้แทนจากสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐ (USABC) 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประเด็นการหารือ
กับผู้แทนสหรัฐฯ ในการเข้าร่วมความตกลง TPP (Trans Pacific Partnership) ไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปิดตลาดสินค้า
เพ่ิมเติมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยมากนัก การตัดสินใจเข้าร่วม TPP ควรตั้งอยู่บนผลประโยชน์สุทธิท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศ โดยพิจารณา
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุกมิติ ส่วนประเด็นเรื่องการลด/เลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษี (NTMs) ควรผลักดันให้สมาชิกอาเซียนอื่น
ท่ีมีการบังคับใช้มาตรการ NTMs ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือปกป้องผู้ผลิตในประเทศเป็นจํานวนมากให้มีการลด/ยกเลิกมาตรการกีดกัน
ทางการค้า เพ่ิมความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
 เฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Memorandum of Understanding 
between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of 
the People’s Republic of China on Food and Agriculture Cooperation) โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร 
รวมท้ังความมั่นคงด้านอาหาร เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านอาหาร
และการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ๑.๒ อนุมัติในหลักการว่าก่อนท่ีจะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็น
ท่ีไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
   ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หรือผู้แทนซ่ึงเป็นผู้ลงนาม และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือ
ตามบันทึกความเข้าใจฯ ท่ีจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศภาคี 
โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ภาคเกษตร การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายตลาด รวมทั้งแก้ไขร่างคําแปลบันทึกความเข้าใจฯ 
ในหน้า ๔ ย่อหน้าสุดท้าย ท่ีว่า “คริสต์ศักราชสองพันห้าร้อยสิบสาม” เป็น “คริสต์ศักราชสองพันสิบสาม” ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-German Project on Energy Efficiency and Climate Change 
 Mitigation in the Land Transport Sector) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนท่ีตอบรับการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน และร่างความตกลง
ว่าด้วยการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation 
in the Land Transport Secton) 
   ๑.๒ ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือท้ัง ๒ ฉบับดังกล่าว 
   ๑.๓ ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักของโครงการ 
ASEAN-German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับกรณีท่ีเลขาธิการอาเซียนลงนามความตกลงระหว่าง
ประเทศของอาเซียนในฐานะท่ีเป็นองค์การระหว่างประเทศไม่จําเป็นต้องมีหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) จากรัฐบาลไทย 
แต่รัฐบาลไทยจะต้องให้ความยินยอมผ่านคณะผู้แทนไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ในการลงนามความตกลงฯ โดยส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะต้องเสนอร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม
ในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ นอกจากนี้ ข้อ ๔ ข้อย่อย ๔.๙ ของร่างความตกลงฯ ระบุว่า ความตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ของเยอรมนี ดังนั้น การจัดทําความตกลงฯ จึงต้องปฏิบัติตาม Rules of Authorisation for Legal 
Transaction under Domestic Laws ที่กําหนดให้มีการเสนอและรับรองรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินนิติกรรม 
ที่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในนามของอาเซียน ซึ่งหากมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องเสนอ
ร่างความตกลงฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่อย่างใด เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ และการประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ท่ีจะรับรองในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ (The 31th 
ASEAN Ministers of Energy Meeting : AMEM) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ เกาะบาหลี เมืองเดนปาซาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ 
    ๑.๑.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี ๓๑ เป็นแถลงการณ์ร่วม
สรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ ความพยายามของประเทศสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ตามแผนปฏิบัติ
การพลังงานของอาเซียน ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation APAEC 2012-2015) 
ความพยายามของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพความมั่นคง การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และการผลักดัน
การดําเนินการโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า
อาเซียน (ASEAN Power Gird-APG) การดําเนินตามเป้าหมายของการใชพ้ลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของการใช้
พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์สันติ และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) 
การสร้างเครือข่ายการกํากับกิจการพลังงานของอาเซียน การสนับสนุนข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยเรื่องการบูรณาการตลาดพลังงานอาเซียน 
(ASEAN Energy Market Integration : AEMI) ของคณะนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่าย
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศคู่เจรจาและองค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เป็นต้น 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

    ๑.๑.๒ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งท่ี ๑๐ 
เป็นแถลงการณ์ร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การหารือเกี่ยวกับบทเรียนจากกรณีเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ฟุกุชิมาไดอิชิ การร่วมมือกันในด้านการเก็บสํารองน้ํามัน (Oil Stockpiling) การสนับสนุนเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตลาดพลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในภูมิภาคน้ี
ตามโครงการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น 
    ๑.๑.๓ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๗ แถลงการณ์ร่วม
สรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ การประกาศจุดยืนท่ีจะร่วมมือกันอย่างจริงจังในสาขาพลังงานต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพเพ่ือการขนส่งและวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การจัดทําฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศเอเชียตะวันออก และการร่วมมือในโครงการมองภาพอนาคตด้านพลังงาน (Energy 
Outlook) เป็นต้น 
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าวได้ 
   ๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานสามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคําในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้ง ๓ ฉบับ 
ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญได้ตามความเหมาะสมก่อนท่ีจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในท่ีประชุมได้ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตเกี่ยวกับถ้อยคําของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
และความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การก่อสร้างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียน หากมีการดําเนินการ
ในประเทศไทย ขอให้มีการดําเนินการตามกฎระเบียบภายในประเทศอย่างเคร่งครัด เช่น การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อนการดําเนินการ เพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และให้เกิดความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพ่ือสนับสนุน
 แผนปฏิบัติการ ACWC ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ประเทศไทยจ่ายเงินอุดหนุนต้ังต้นแก่คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women 
and Children : ACWC) จํานวน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท หรือ ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และอนุมัติหลักการให้ประเทศไทยจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายปีตามแต่ท่ี ACWC กําหนด ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์เสนอ โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปดําเนินการ สําหรับปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นปี ๆ  ไป ตามความเห็นของสาํนักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
 (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and Production in ASEAN) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิตและการบริโภค 
ท่ีย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and Production in ASEAN) 
ท่ีจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี ๑๔ ในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการดําเนินการผลิตและบริโภคอย่างย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน โดยการสนับสนุนจากการจัดต้ัง ASEAN Forum 
on Sustainable Consumption and Production และการมีส่วนร่วมในกรอบงาน 10-year Framework Programme on 
Sustainable Consumption and Production และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดข้อง 
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับองค์กร
 ส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริม
การค้าของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีขอบเขตความร่วมมือท่ีสําคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าร่วมกัน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศซ่ึงจัดโดยองค์กรพันธมิตรแต่ละฝ่าย 
การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการจัดคณะผู้แทนการค้าระหว่างกัน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์
ในการทําธุรกิจการค้า การอํานวยความสะดวกทางการค้า เช่น การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ Trade Promotion Department 
ของราชอาณาจักรกัมพูชา 
   ๑.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ Directorate General of 
National Export Development ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
   ๑.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ Trade and Product Promotion 
Department ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ๑.๔ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ Center for International 
Trade Expositions and Missions ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
   ๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ International Enterprise 
Singapore ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
   ๑.๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ Vietnam Trade Promotion 
Agency ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณาความสอดคล้องของรายละเอียดระหว่างข้อตกลงความร่วมมือฯ กับยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
เพ่ือสร้างความชัดเจนในการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
สร้างความเข้าใจในขอบเขตความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แข่งขันในตลาดอาเซียนได้อย่างย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
  ระหว่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี ๑๑ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยท่ี ๖ การประชุมรัฐภาคี
 อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๖ และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษ สมัยที่ ๒ ของ ๓ อนุสัญญาฯ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๑ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ สมัยท่ี ๖ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยท่ี ๖ และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษ สมัยท่ี ๒ ของ ๓ อนุสัญญาฯ 
ในระหว่างวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี ๑๑ ได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และมีมติข้อตัดสินใจท่ีสําคัญ 
ได้แก่ (๑) เห็นชอบให้เพ่ิมเติมรายชื่อของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายในภาคผนวก ๙ ของอนุสัญญาฯ จํานวน ๒ รายการ คือ “ชิ้นส่วน
ของพลาสติกซ่ึงไม่สามารถแยกได้และชิ้นส่วนของพลาสติกอะลูมิเนียมซ่ึงไม่สามารถแยกได้ท่ีเป็นของเสียบรรจุภัณฑ์สําหรับของเหลว
จากการบําบัดเบื้องต้น” และ “ของเสียซ่ึงมีลักษณะเป็นฉลากลามิเนตติดแน่นประกอบด้วยวัตถุดิบสําหรับการผลิตฉลาก” (๒) แต่งต้ัง
คณะทํางานระหว่างสมัยประชุมเพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขอภิธานศัพท์และคําศัพท์ท่ีใช้ในอนุสัญญาฯ พร้อมกําหนดคําอธิบายเพ่ิมเติม 
(๓) รับรองขอบเขตการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการสําหรับเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือป้องกันและต่อต้านการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
อย่างผิดกฎหมาย (๔) เห็นชอบการแก้ไขระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของกองทุนเพ่ือความรวดเร็วของกระบวนการ



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

ภายใต้กลไกช่วยเหลือฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมของประเทศภาคีสมาชิกต่าง ๆ เพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉินจากการเคล่ือนย้าย
ข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน และ (๕) เห็นชอบกรอบแผนงานและงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของคณะทํางาน 
Open-ended Working Group (OEWG) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
  ๒. ท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยท่ี ๖ ได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และมีมติข้อตัดสินใจท่ีสําคัญ 
ได้แก่ (๑) เห็นชอบให้บรรจุรายชื่อสารเคมี ๔ ชนิด คือ สาร azinphos-methyl สาร pentabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl 
ether commercial mixtures สาร octabromo-diphenyl ether commercial mixtures และ สาร perfluorooctane sulfonic 
acid, perfluorooctane-sulfonates, perfluorooctane sulfonamides, and perfluorooctanesulfonyls เพิ่มเติมเข้าไว้
ในภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ (๒) รับรองการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่ในคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี (CRC) 
รวม ๑๗ ท่าน ซ่ึงประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในคณะกรรมการ CRC ดังกล่าวด้วย และ (๓) รับรอง
แผนงานของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และงบประมาณดําเนินการ รวมทั้งแผนกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
  ๓. ท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยท่ี ๖ ได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และมีมติข้อตัดสินใจ
ท่ีสําคัญ ได้แก่ (๑) เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ โดยบรรจุรายชื่อสาร hexabromocyclododecane 
เพ่ิมเติม โดยให้มีข้อยกเว้นพิเศษสําหรับการผลิตและการใช้งานประเภท expanded polystyrene และ extruded polystyrene 
ในอาคาร (๒) รับรองกระบวนการเพื่อให้ท่ีประชุมรัฐภาคีสามารถประเมินความก้าวหน้าของภาคีสมาชิกในการลดและเลิกใช้สาร
กลุ่ม brominated diphenyl ethers ในผลิตภัณฑ์ และให้มีข้อยกเว้นพิเศษและการใช้งานสําหรับวัตถุประสงค์ท่ียอมรับได้ต่อไป
สําหรับสารกลุ่ม perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (๓) รับรองกรอบงาน
สําหรับการประเมินความมีประสิทธิผลของอนุสัญญาฯ และรูปแบบรายงานของประเทศ (national report) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
(๔) รับรองมติข้อตัดสินใจในประเด็นกลไกทางการเงินของอนุสัญญาฯ และ (๕) รับรองวิธีการประเมินผลศูนย์ระดับภูมิภาค
ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สถานะของศูนย์ระดับภูมิภาคฯ เสนอชื่อเข้ามาใหม่ และการคงสถานะของศนูย์ระดับภูมิภาคฯ ท่ีมีอยู่เดิม 
  ๔. ท่ีประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษ สมัยท่ี ๒ ของ ๓ อนุสัญญาฯ ได้พิจารณาและมีมติข้อตัดสินใจในประเด็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง ๓ อนุสัญญาฯ อาทิ (๑) การทบทวนการจัดการบูรณาการ 
(๒) ข้อเสนอการปรับโครงสร้างสํานักเลขาธิการร่วมของอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 
(๓) กิจกรรมร่วมและแผนงบประมาณสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (๔) ผลลัพธ์ของกระบวนการหารือเกี่ยวกับทางเลือกด้านการเงิน 
ในการสนับสนุนการจัดการสารเคมีและของเสีย (๕) การส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
ด้านเทคนิควิชาการภายใต้ ๓ อนุสัญญาฯ และ (๖) การอํานวยความสะดวกด้านทรัพยากรทางการเงินสําหรับการจัดการสารเคมี
และของเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๑๒ (The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016: 
 APOC 2016) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ อนุมัติหลักการโครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๑๒ (The 12th Asia Pacific Orchid 
Conference 2016 : APOC 2016) ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ
จัดงานประชุมสัมมนากล้วยไม้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรกล้วยไม้
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาวงการกล้วยไม้ในกลุ่มประเทศสมาชิกและนานาประเทศตามวัตถุประสงค์
ของคณะกรรมการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Orchid Committee : APOC) และจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการนําเสนอ
บทบาทด้านกล้วยไม้สู่นานาชาติ รวมท้ังเพ่ือแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยท้ังด้านการผลิตและการตลาด 
และเป็นการสนับสนุนด้านการส่งออกกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไปสู่ตลาดโลก 
   ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดงานโครงการ
ประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๑๒ 
   ๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณารายละเอียดงบประมาณและสถานที่การจัดงานและเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งต่อไป 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรจัดทํารายละเอียดข้อมูลรูปแบบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมท้ังรายละเอียด
งบประมาณ และแผนการดําเนินงานท่ีรวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมท้ังทางด้านสถานท่ี การจราจร แหล่งอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และนกัท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมด้านบุคลากร และระบบบริหารจัดการ โดยประสานความร่วมมือ
กับภาครัฐ ส่วนท้องถ่ินและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในระดับพ้ืนท่ี ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ ๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการจัดทําร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งท่ี ๘ ซ่ึงจะมีการประชุม
ในวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นแถลงการณ์สําหรับรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ
ด้านการขนส่งของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ๒๑ เขตเศรษฐกิจ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความเชื่อมโยง การสร้างเสริม
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง การมุ่งสู่ “การขนส่งท่ีมีคุณภาพ” ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ความปลอดภัย
และความมั่นคง การปรับประสานมาตรฐานยานยนต์ สตรีในภาคการขนส่ง ท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเปค 
และโครงการอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค 
  ๒. อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมฯ ให้การรับรอง
เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือ ๗ ฝ่าย เพ่ือการควบคุมยาเสพติด
ในอนุภูมิภาคระหว่าง ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ระหว่างวันท่ี ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีผลการประชุมท่ีสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีได้ให้การรับรองผลการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสซ่ึงได้จัดข้ึนก่อนหน้าการประชุม
ระดับรัฐมนตรี (ระหว่างวันท่ี ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีผลการประชุมท่ีสําคัญ ได้แก่ 
   ๑.๑ ท่ีประชุมรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดท่ีเปลี่ยนแปลงในประเทศภาคีบันทึกความเข้าใจ 
   ๑.๒ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคในสาขาการลดอุปสงค์ยาเสพติด 
ยาเสพติดและเอชไอวี/เอดส์ การพัฒนาทางเลือกท่ีย่ังยืน การปราบปรามยาเสพติด และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวน  
การยุติธรรม โดยให้ขยายระยะเวลาของแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาค ฉบับท่ี ๘ ให้ครอบคลุมถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และในระหว่างนี้
ให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๘ ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานและสภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติดฉบับที่ ๙ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
   ๑.๓ ท่ีประชุมเห็นชอบกับการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนให้ยังคงดําเนินการต่อไปและให้จัดทําโครงการพัฒนา
ความเป็นหุ้นส่วนข้ึนใหม่เพ่ือทดแทนโครงการเดิมคือ โครงการ H15 ซ่ึงจะสิ้นสุดการดําเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และพัฒนารูปแบบ
การนําเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจของประเทศผู้ให้ 
   ๑.๔ ที่ประชุมได้หารือถึงอนาคตของความร่วมมือในกรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ และแผนปฏิบัติการ
ในอนุภูมิภาคว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด โดย UNODC เสนอให้มีการเชื่อมโยงแผนงานความร่วมมือในระดับภูมิภาคของ UNODC 
(UNODC Regional Programme) กับแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด โดยจะร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมหารือเพื่อยกร่างแผนงานความร่วมมือดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ กรุงเทพมหานคร 
   ๑.๕ ท่ีประชุมเห็นชอบให้เสนอร่างปฏิญญาเนปิดอว์ท่ีได้มีการปรับแก้ไขในบางประเด็นเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
มากย่ิงข้ึนแต่ไม่กระทบเนื้อหาของร่างเดิมต่อท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการลงนามเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ท่ีจะดําเนิน
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

ความร่วมมือร่วมกันในกรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ และเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปีของความร่วมมือในกรอบ
บันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ 
   ๑.๖ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือครบรอบ ๒๐ ปีของความร่วมมือ
ในกรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ ในลกัษณะของการจัดกิจกรรมพิเศษคู่ขนาน (Side Event) ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด สมัยท่ี ๕๗ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
   ๑.๗ ประเทศไทยเสนอให้มีการพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์คุณลักษณะสารเสพติดประเภท ATS เพ่ือค้นหา
แหล่งท่ีมาของสารเสพติด การพัฒนาหลักสูตรการปราบปรามยาเสพติดทางคอมพิวเตอร์ การสร้างความสอดคล้องทางด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ทางเลือก และการจัดการสัมมนาด้านการพัฒนาทางเลือก 
   ๑.๘ สาธารณรัฐประชาชนจีนรับท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสคร้ังต่อไปในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  ๒. ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีได้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์เนปิดอว์ ซ่ึงมีเนื้อหายืนยันเจตนารมณ์ของการร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ และแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 
ฉบับท่ี ๘ ซ่ึงได้ขยายระยะเวลาให้ครอบคลุม ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยจะครอบคลุมการดําเนินงานใน ๕ สาขา ได้แก่ 
การปราบปรามยาเสพติด การลดอุปสงค์ยาเสพติดและการบําบัดรักษา การป้องกันยาเสพติดและเอชไอวีท่ีเป็นผลจากการใช้ยาเสพติด 
การพัฒนาทางเลือกท่ีย่ังยืน การเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ 
  ๓. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งต่อไปในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดประชุมสุดยอด
ผู้นําเอเชียและแปซิฟิก ฉบับแก้ไขสุดท้าย โดยสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ฉบับแก้ไขสุดท้ายระบุถึงพันธกรณีท่ีประเทศไทย
ต้องจัดหาและดําเนินการในฐานะประเทศเจ้าภาพ ประกอบด้วยข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ การเชิญ การเข้าร่วม และการตรวจลงตรา 
(วีซ่า) เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน อากรและภาษีขาเข้าและขาออก การจัดการทางการเงิน มาตรการความมั่นคงและการรักษา
ความปลอดภัย พิธีการ สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีจัดหาเอาไว้โดยรัฐบาล การจัดการการเดินทาง
และการขนส่ง การจัดการท่ีเกี่ยวกับสื่อสัมพันธ์ การมีผลบังคับใช้และระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งผู้ลงนาม ท้ังนี้ หากมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทยและมิใช่การแก้ไข
ในสาระสําคัญ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
   ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ในนามของรัฐบาลไทย 
   ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลงนามในความตกลงฯ ต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) ได้ ตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของประชาคมประชาธิปไตย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของประชาคมประชาธิปไตย (Community of 
Democracies : CD) ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของ CD ได้แก่ 
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                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

   ๑.๑ เป็นโอกาสในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านประชาธิปไตย 
   ๑.๒ สามารถผลักดันประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสนใจในด้านประชาธิปไตยทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศ 
   ๑.๓ เป็นการส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้กับแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความม่ันคง
และย่ังยืน รวมถึงเพ่ิมความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพ่ือให้เข้าใจความสําคัญของประชาธิปไตยมากข้ึน 
   ๑.๔ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศ โดยจะทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะ
ประเทศท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแข็งขัน และมีบทบาทด้านนี้ในเวทีสากล 
   ๑.๕ เป็นโอกาสให้ประเทศไทยเพิ่มความใกล้ชิดกับประเทศที่อยู่ในเวทีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ท่ีอยู่ในคณะมนตรีบริหาร ๒๔ ประเทศ ซ่ึงมีบทบาทในภูมิภาคต่าง ๆ อันจะนํามาซ่ึงผลประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
   ๑.๖ การสมัครในช่วงนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการท่ีประเทศไทยสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นสมาชิกไม่ถาวร คณะมนตรี
ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ และสมาชิกคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council : HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ 
  ๒. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยดําเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรี
บริหารของ CD 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การต้ังข้อสงวนในการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร 
 และพิธีสารเพ่ือป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาฯ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร โดยระบุข้อสงวน (reservation) เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีโดยการนําขึ้นสู่
การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไว้ในสัตยาบันสารว่า “THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND, 
having considered the aforesaid Convention, hereby ratifies the same and undertakes to faithfully perform 
and carry out all the stipulations contained therein, and further declares that, in accordance with paragraph 3 
of Article 35 of the Convention, the Kingdom of Thailand does not consider itself bound by paragraph 2 
of the same Article.” 
  ๒. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาฯ โดยระบุข้อสงวน (reservation) เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีโดยการนําข้ึนสู่
การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไว้ในสัตยาบันสารว่า “THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND, 
having considered the aforesaid Protocol, hereby ratifies the same and undertakes to faithfully perform and 
carry out all the stipulations contained therein, and further declares that, in accordance with paragraph 3 
of Article 15 of the Protocol, the Kingdom of Thailand does not consider itself bound by paragraph 2 
of the same Article.” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๖ (CITES CoP16) 
 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ รับทราบสรุปผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๖ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES CoP16) 
และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งท่ี ๖๓ และครั้งท่ี ๖๔ ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมดังกล่าวในระหว่างวันท่ี ๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีผลการประชุมท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ ข้อเสนอให้บรรจุ



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

ไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) อยู่ในบัญชี ๒ ข้อเสนอขอปรับลดบัญชีจระเข้น้ําจืด (Crocodylus siamensis) และจระเข้น้ําเค็ม 
(Crocodylus porosus) ของประเทศไทยจากบัญชี ๑ เป็นบัญชี ๒ การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ การจัดทํารายงาน
ผลการจับกุมการลักลอบฆ่าและค้าสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ของเอเชีย (Asian big cats) เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๖๕ 
(กรกฎาคม ๒๕๕๖) การปรับคํานิยามในเรื่องการขยายพันธ์ุเทียมท่ีจําเพาะสําหรับไม้กฤษณา การกําหนดให้วันท่ี ๓ มีนาคมของทุกปี 
ซ่ึงตรงกับวันท่ีอนุสัญญา CITES ถือกําเนิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๑๖ เป็นวันสัตว์ป่าโลก (World Widlife Day) และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายภูมิภาคอาเซียนในเรื่องการป้องกันการค้าสัตว์ป่าท่ีผิดกฎหมายหรือ ASEAN-WEN 
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีผิดกฎหมาย 
   ๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการตามผลการประชุม CITES CoP16 และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการเสนอต่อท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งท่ี ๖๘ กําหนดให้
วันท่ี ๓ มีนาคมของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Day) 
   ๑.๓ เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซ่ึงจัดทําโดยคณะทํางานจัดทํา
ร่างแผนปฏิบัติการงาช้างฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างาช้างท่ีผิดกฎหมายตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา CITES โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และให้ปรับแก้
ร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญได้ พร้อมท้ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ส่วนหนึ่งมุ่งไปสู่การยุติการค้างาช้างในอนาคต 
ซ่ึงข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้องซ้ือขายงาช้างท่ีไม่เห็นด้วยในการห้ามซ้ือขาย
งาช้างเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ควรจะมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจการค้างาช้างในปัจจุบัน เพ่ือประเมิน
ความเป็นไปได้ในการยุติการค้างาชา้ง หรือเสนอทางออกท่ีเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖ 
(International Tropical Timber Agreement 2006 : ITTA 2006) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ 
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน ท้ังนี้ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเข้าเป็นภาคี ITTA 2006 คือ ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดี
ในเวทีสากลในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน ได้โอกาสในการเข้าร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานขององค์การไม้เขตร้อน
ระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization : ITTO) ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการป่าไม้ในเขตร้อนเพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านป่าไม้ในเขตร้อน และได้รับสิทธิในการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินช่วยเหลือจาก ITTO เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการบริหารจัดการ
การวิจัยพัฒนาและอ่ืน ๆ ด้านป่าไม้ 
   ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นภาคี ITTA 2006 ต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ความสําคัญต่อการวางแผนดําเนินการเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด
ทั้งในด้านการมีโอกาสร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ ITTO การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้เขตร้อน การได้รับสิทธิ
ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก ITTO เพ่ือประโยชน์ด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา
ขีดความสามารถของไทย รวมท้ังควรกําหนดเป็นเงื่อนไขในการลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ กรณีท่ี ITTO ได้มีหนังสือยืนยัน
ว่าจะไม่มีแผนการจัดต้ังสํานักงานในประเทศไทย และจะไม่ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาปฏิบัติการตั้งฐานท่ีม่ันถาวรในประเทศไทย ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง เอกสารสําคัญท่ีจะรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารดังกล่าว
ในช่วงการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ ระหว่างวันท่ี ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
   ๑.๒ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๕ และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๕ ระหว่างวันท่ี ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
   ท้ังนี้ ร่างปฏิญญาฯ และร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือ
และส่งเสริมการเปิดตลาดการค้า การลงทุน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมท้ังส่งเสริมความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ 
ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารท้ังสองฉบับดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการรับรอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ท่ีจะลดอัตราภาษีรายการสินค้า
สิ่งแวดล้อมของเอเปคให้เหลือร้อยละ ๕ หรือตํ่ากว่า ภายในปี ๒๕๕๘ โดยในส่วนของประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะทํางานจัดทําแผนการปรับปรุงภาษีศุลกากรเพ่ือเปิดเสรีทางการคา้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางในการดําเนินการ
ลดภาษีรายการสินค้าดังกล่าวแต่ละรายการ ท้ังนี้ การดําเนินการดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงผลกระทบโดยรวมต่ออุตสาหกรรม 
เนื่องจากการดําเนินการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมตามแถลงการณ์ของผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค จะลดเป็นการทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะ
กับเขตเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกเอเปคเท่านั้น และในการดําเนินการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปคดังกล่าว ให้รับฟังความเห็น
จากภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน รวมท้ังพิจารณามาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
  กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกรมวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
 ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย 
และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
   ๑.๒ ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจําเป็น 
ต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ที่มิใช่สาระสําคัญ ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๒. การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ให้ดําเนินการได้นับต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ กันยายน ๒๕๕๖) เป็นต้นไป 
และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรตรวจสอบการสะกดคําและตัวบทภาษาไทยให้ถูกต้อง มีความสอดคล้องกัน และแก้ไขถ้อยคําท่ีเป็นคําเฉพาะบางท่ี อาทิ 
วรรคสองของอารัมภบท “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านการค้า” ควรแก้ไขเป็น “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีเกี่ยวกับการค้า” นอกจากนี้ ควรมีการติดตามและประเมินผลความร่วมมือดังกล่าว โดยรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เป็นระยะ เพ่ือนําไปสู่การพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในมิติอ่ืนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมท้ัง
การทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ีแนบท้ายกับความตกลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาสเปนท้ังหมด (ฉบับภาษาอังกฤษคือ 
ฉบับเดิมท่ีให้ความเห็นชอบไว้แล้ว มีแก้เฉพาะภาคผนวกเท่านั้น) 
   ๑.๒ เห็นชอบตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทยที่แก้ไขแล้ว ได้แก่ แก้ไขอัตราภาษีฐาน (base rate) 
ท่ีใช้ในการคํานวณการลดภาษี จํานวน ๒๐๒ รายการ แก้ไขรายการสินค้าโควตาภาษี จํานวน ๓ รายการ และตัดรายการสินค้า 
ท่ีแตกย่อยออกมาจากรายการสินค้าหลัก ซ่ึงไม่จําเป็นต้องใส่ จํานวน ๑,๐๖๓ รายการ 
   ๑.๓ นําเสนอความตกลงฯ เอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบท้ายความตกลงฯ และตารางข้อผูกพันฯ ต่อรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 
   ๑.๔ อนุมัติการลงนามในความตกลงฯ ท้ังสามภาษา เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามในความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่
สาระสําคัญในความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ผู้ลงนามใช้ดุลยพินิจในเร่ืองนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
   ๑.๕ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืน เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
   ๑.๖ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ เมื่อได้มีการลงนาม
และดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความตกลงในเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดําเนินการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมท้ังสร้างความเข้าใจกับภาคเอกชนเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ไปพิจารณา
ดําเนนิการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign 
 Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของระบบภาษีและการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านภาษีระหว่างประเทศ และส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
  ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเจรจากระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ 
รวมท้ังผลกระทบและภาระที่เกิดข้ึนกับสถาบันการเงินของไทยที่จะได้รับจากการทําความตกลงดังกล่าว และควรพิจารณาถึงข้อจํากัด
ของกฎหมายไทยในปัจจุบันที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจจําเป็นต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามความตกลงและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐในการตรวจสอบและสร้างฐานข้อมูล
ทางภาษีอากรของแหล่งรายได้ของคนชาติท่ีอยู่นอกประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการนําข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาและพัฒนาการ
จดัเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมแหล่งรายได้ของรัฐและเป็นการพัฒนาระบบการคลังของประเทศในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 แห่งราชอาณาจักรไทยกับ State Atomic Energy Corporation of the Russian Federation (ROSATOM)
 สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทยกับ State Atomic Energy Corporation of the Russian Federation (ROSATOM) 
สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ 
   ๑.๒ อนุมัติให้ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ 
   ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ ควรมีขอบเขต  
ท่ีเน้นเฉพาะเร่ืองการวิจัย การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร โดยระมัดระวังท่ีจะไม่ให้มีผลผูกมัดในอนาคตในการรับเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง และควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังประชาชนและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกรว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
 สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกรว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร มีสาระสําคัญเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้า-ออก และพํานักของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร โดยไม่ต้องขอรับ
การตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่กระทบต่อ
สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  ๒. ให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ตรวจสอบและแก้ไขถ้อยคําในร่างความตกลงฯ ทั้ง ๓ ภาษา ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งประเด็นการใช้ความตกลงฉบับภาษาใด
เป็นหลักกรณีเกิดข้อปัญหาต่อการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามความตกลงฯ ก่อนการลงนามด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนสมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐมอนเตเนโกร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีรายงานผลการเยือนสมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐอิตาลี 
และสาธารณรัฐมอนเตเนโกร ในระหว่างวันท่ี ๘-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การเยือนสมาพันธรัฐสวิส ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และได้หารือ
กับผู้แทนขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิมนุษยชน 
การค้ามนุษย์และการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย รวมท้ังได้หารือกับสถาบันเพ่ือการพัฒนาการจัดการ (Institute for 
Management Development : IMD) ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ โดยได้ศึกษา
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของ IMD ในการจัดศักยภาพการแข่งขัน ซ่ึงสามารถจะนํามาปรับใช้กับการวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SMEs ไทย โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับการจดทรัพย์สินทางปัญญาแก่สินค้าและบริการ เนื่องจาก
เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว การจดทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จะมีความสําคัญและจําเป็นมาก และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ดําเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานกับ IMD เกี่ยวกับการดําเนินการวัดขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ SMEs ไทยต่อไป 
  ๒. การเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิตาลีเกี่ยวกับการเจราผลักดันเขตการค้าเสรี 
(Free Trade Area : FTA) ไทย-สหภาพยุโรป การพัฒนาร่วมกันทางด้านอาหารและการตลาดในลักษณะเป็นพันธมิตรในการทําการค้า
สินค้า OTOP ของสาธารณรัฐอิตาลีในตลาดเอเชีย การออกแบบและแฟชั่น รวมท้ังได้ศึกษาดูงานท่ีห้างสรรพสินค้า (Eataly Roma) 
ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีมีการพัฒนาการขายสินค้าเกษตรเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตต้นทางท่ีให้ได้รับสินค้าท่ีสดใหม่  
มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม และยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกสินค้าและการปรุงอาหารด้วย 
โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน
ธุรกิจ SMEs และการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงมหาดไทยรับไปดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า OTOP ในภาพรวม 
และการพัฒนาในแต่ละจังหวัด รวมท้ังให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 
ของประเทศไทยให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง และในราคาท่ีเหมาะสม 
  ๓. การเยือนสาธารณรัฐมอนเตเนโกร ได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐมอนเตเนโกรเกี่ยวกับการค้าการลงทุน
ระหว่างกัน ซ่ึงท้ังสองฝ่ายเห็นควรท่ีจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าสู่เอเชีย และสาธารณรัฐมอนเตเนโกรเป็นประตู
การค้าสู่ภูมิภาคบอลข่านและยุโรปตะวันออก ซ่ึงจะทําให้ท้ังสองประเทศสามารถขยายความร่วมมือท้ังด้านการท่องเที่ยว การประมง 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ สาธารณรัฐมอนเตเนโกรยังต้องการการสนับสนุนในด้านการเกษตรและการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารทะเลร้อยละ ๘๐ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งท่ี ๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission for Bilateral 
Cooperation : JCBC) ครั้งท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  ๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามผลการประชุม โดยเฉพาะการเร่งรัดผลักดันประเด็นสําคัญต่าง ๆ 
ตามตารางติดตามผลการประชุม  
   ๒.๑ ด้านการค้าการลงทุน ได้แก่ การติดตามการดําเนินการของฝ่ายฟิลิปปินส์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการร่วมด้านการค้า ครั้งท่ี ๑ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการจัด business and investment 
missions การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน การร่วมจัดสัมมนาด้านการค้าและการลงทุน การติดตามการนําเข้าข้าว
ของฟิลิปปินส์จากไทย และการเร่งรัดฟิลิปปินส์ออกใบอนุญาตให้นําเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกจากไทย 
   ๒.๒ ด้านความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การประสานกับฝ่ายฟิลิปปินส์ในการจัดต้ังคณะทํางานด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบัติท่ีดีในสาขาท่ีท้ังสองประเทศมีความเชี่ยวชาญ 
   ๒.๓ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ได้แก ่ประสานการลงนามความตกลงการแลกเปล่ียนครูระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์
ในการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี ๒๕๕๖ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนครู บุคลากร
และนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาไทยกับฟิลิปปินส์ และการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาลักษณะ sister schools 
การสนับสนุนให้ครูจากฟิลิปปินส์มาสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ English Programs ในไทยเพ่ิมข้ึน และการส่งเสริมการเชื่อมต่อ
ด้านศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
   ๒.๔ ด้านการทหาร ได้แก่ การติดตามการดําเนินการของฝ่ายฟิลิปปินส์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมด้านความร่วมมือทางทหาร ครั้งที่ ๑ ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ การเร่งรัดหาข้อสรุปการเจรจา
ร่างบันทึกความเข้าใจท่ียังคั่งค้าง และการประสานกับฝ่ายฟิลิปปินส์ในการส่งมอบอะไหล่เครื่องบิน OV-10 
   ๒.๕ ด้านแรงงาน ได้แก่ การประสานกับฝ่ายฟิลิปปินส์เพ่ือดําเนินการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติท่ีดีและเรียนรู้
ประสบการณ์ของฟิลิปปินส์ด้านการบริหารจัดการเพื่อดูแลคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศ 
 
 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ
 สํานักงานลิขสิทธ์ิเกาหลี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และสํานักงานลิขสิทธ์ิเกาหลี [Memorandum of Understanding on cooperation in the field of Copyright and Neighboring 
Rights between the Department of Intellectual Property (Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand) 
and the Korea Copyright Office (Ministry of Culture, Sports and Tourism of Republic of the Korea)] โดยบันทึก
ความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองลิขสิทธ์ิและการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ ตลอดจน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (cultural industries) ของท้ังสองประเทศผ่านการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ ก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้พิจารณาใช้ดุลยพินิจ
ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เห็นควรดําเนินการติดตามและประเมินผลความร่วมมือดังกล่าว โดยรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ เพ่ือพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือในมิติอ่ืนกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมท้ังการทําบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศอื่น ๆ เพ่ิมเติมต่อไป นอกจากนี้ เห็นควรพิจารณาให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และครอบคลุม
ทุกมิติของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านคุ้มครองลิขสิทธิ์และการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเปรู 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
   ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเปรู
และกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Matter of Health 
Between the Ministry of Health of the Republic of Peru and the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand) 
โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดูแลสุขภาพ เช่น การสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคเอชไอวี เอดส์ และในด้านระบบสาธารณสุข รวมถึงการประกันสุขภาพ 
การลงทะเบียนสาธารณสุข การควบคุมและการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความร่วมมือทางวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ และทางเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาครัฐ สถาบันการแพทย์ และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังร่วมมือทําการวิจัยและพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกันโรค ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียและชีววัตถุ ผลิตภัณฑ์ทางแบคทีเรีย วัคซีน นวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยี 
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
ท้ังนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ 
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และกระทรวงการต่างประเทศ
ท่ีเห็นควรแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ คู่ฉบับภาษาอังกฤษ ในวรรคสุดท้าย บรรทัดท่ี ๒ จากคําว่า “the English texts” เป็น “the English text” 
รวมทั้งปรับแก้เพิ่มเติมข้อความบางประการในบันทึกความเข้าใจฯ คู่ฉบับภาษาอังกฤษ และคู่ฉบับภาษาไทย นอกจากนี้ คู่ฉบับ
ของฝ่ายไทย ทั้งภาษาไทย ภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ ควรพิจารณาปรับแก้ให้ชื่อของฝ่ายไทยขึ้นก่อนในชื่อความตกลง 
วรรคอารัมภบท ภาษา และช่องลงนาม ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
 แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยสาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ จัดทําข้ึน
เพ่ือเป็นกรอบของการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐโคลอมเบียในลักษณะเปิดกว้าง โดยทั้งสองฝ่ายสามารถกําหนดวาระการหารือระดับหัวหน้าคณะ ช่วงเวลา สถานท่ีหารือ 
ตลอดจนประเด็นหารือต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นเหมาะสม 
 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรงุถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญเพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
 แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการเคล่ือนย้ายประชากรแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการเคลื่อนย้ายประชากรแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นกรอบของการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีหรือระดับอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของคู่ภาคีทุกสองปี โดยประเด็นการหารือครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคีประเด็นภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศท่ีท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาล
 แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
of the Republic of Ecuador on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service/Official 
Passports) โดยความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าท่ีการทูต
และข้าราชการของท้ังสองฝ่าย โดยสามารถพํานักในรัฐภาคีเป็นเวลา ๓๐ วัน ซ่ึงจะเป็นการช่วยเพ่ิมพูนความร่วมมือและยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในความตกลงฯ 
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

 

 ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม 
  ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
 

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
  และการเปล่ียนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 
 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 

 ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 
  ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น ๔๐.๑๙ ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา ๓๙.๙๐ ล้านคน ผู้ว่างงาน 
๒.๑๙ แสนคน และผู้ท่ีรอฤดูกาล ๐.๗๗ แสนคน โดยผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ 
จํานวน ๓.๐ แสนคน (จาก ๓๙.๘๙ ล้านคน เป็น ๔๐.๑๙ ลา้นคน) 
  ๒. ผู้มีงานทํา มีจํานวน ๓๙.๙๐ ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ จํานวน ๓.๗ แสนคน 
(จาก ๓๙.๕๓ ล้านคน เป็น ๓๙.๙๐ ล้านคน) โดยผู้ทํางานเพิ่มข้ึน ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม สาขาท่ีพักแรมและการบริการ
ด้านอาหาร สาขาการผลิต สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า และสาขาการศึกษา 
ส่วนผู้ทํางานลดลง ได้แก่ ผู้ทํางานสาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ สาขาการขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง 
การบริการซักรีดซักแห้ง สาขาอสังหาริมทรัพย์ สาขาการก่อสร้าง สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
  ๓. ผู้ว่างงานทั่วประเทศ มีจํานวน ๒.๑๙ แสนคน ลดลง ๔.๘ หม่ืนคน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ 
ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อน จํานวน ๑.๒๑ แสนคน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อน จํานวน ๙.๘ หม่ืนคน 
โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต ๔.๕ หม่ืนคน ภาคการบริการและการค้า ๔.๑ หม่ืนคน และภาคเกษตรกรรม ๑.๒ หม่ืนคน 
ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ๑.๒๖ แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓.๙ หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๙ หม่ืนคน ระดับประถมศึกษา ๑.๙ หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา ๖.๐ พันคน และผู้ว่างงานส่วนใหญ่
อยู่ในภาคกลาง ๖.๑ หม่ืนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕.๒ หม่ืนคน ภาคเหนือ ๓.๙ หม่ืนคน ภาคใต้ ๓.๘ หม่ืนคน และกรุงเทพมหานคร 
๒.๙ หม่ืนคน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  ๑. โครงการในการลงพื้นท่ีของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ จํานวน ๔ จังหวัด (จังหวัดลพบุรี 
อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ 
   ๑.๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถ่ินเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการพัฒนาสวนน้ําเพ่ือสุขภาพและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ โครงการส่งเสริม
สหกรณ์การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเตือนภัย
จากน้ํา โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวระดับชั้นพันธ์ุหลักและชั้นพันธ์ุขยายเพ่ือเสริมสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และโครงการพัฒนาและบูรณะทางหลวงเพ่ือความปลอดภัย และเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
   ๑.๒ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม บริการเยาวชนและผู้สูงวัย (จังหวัดลพบุรี) โครงการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แบบ long term care โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
จังหวัดลพบุรีด้วยแบบจําลองสามมิติทางภูมิศาสตร์และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) อัจฉริยะ โครงการบริหารจัดการน้ําเพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรทําการเกษตรอาหารปลอดภัย โครงการยกระดับเขตเมืองเก่าลพบุรีเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
ในระดับภูมิภาคอาเซียน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ (วังแขม) 
   ๑.๓ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ โครงการพัฒนาบ่อทรายให้เป็นแก้มลิง โครงการบริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนบ้านรอ
เทศบาลเมืองอ่างทองเพ่ือป้องกันอุทกภัย โครงการบริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนบางแก้วและโรงพยาบาลอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

เพื่อป้องกันอุทกภัย โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มแม่น้ําน้อย โครงการรักษาเสถียรภาพต้นทุนผลผลิต
ทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
“อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติฯ” เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   ๑.๔ จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ พัฒนาค่ายบางระจันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พัฒนา
และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณหมู่ท่ี ๕ ตําบลชีน้ําร้าย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
   ๑.๕ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ โครงการเมืองเมล็ดพันธ์ุข้าวชัยนาท โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยทดแทนการปลูกข้าว 
ตามนโยบายเกษตร Zoning 
  ๒. การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) กําหนดในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๑๕๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างพระราชบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ดําเนินการตามความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิวุฒิสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา ตามมาตรา ๑๕๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพ่ือขอให้ส่ง
ความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตราข้ึนโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๘ วรรคแปดและวรรคเก้า ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หากจะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยไม่รอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
รับคําร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในเร่ืองดังกล่าวไว้วินิจฉัยหรือไม่ หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุด
เป็นประการใด อาจเป็นประเด็นท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ จึงเห็นควรให้ชะลอการนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ก่อน และให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสอบถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อรัฐสภาต่อไป 
  ๒. หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรับคําร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องดังกล่าวแล้ว 
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงบประมาณร่วมกันจัดทําคําชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชานและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
ได้ดําเนินการกําหนดราคาสินค้าและบริการควบคุม การดูแลราคาต้นทางและราคาปลายทาง การกําหนดมาตรการในการดูแลราคา 
การตรึงราคาจําหน่ายสินค้า การกํากับดูแลราคาจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย (สายตรวจ 
Mobile Unit) การขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซล การส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอลเพิ่มข้ึน 
รวมทั้งการตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง ตลอดจนการตรึงราคา NGV สําหรับประชาชน 
และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ 
  ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศสร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได้ดําเนินการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานเป็นวันละ ๓๐๐ บาท และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs การจัดสรร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขยายระยะเวลาโครงการบ้าน ธ.อ.ส. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก และการคืนภาษีสําหรับการซ้ือรถยนต์คันแรก 
  ๓. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี .. พ.ศ. .... 
(มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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  ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) ได้ดําเนินการโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) ไปแล้วจํานวน ๗๗,๔๗๑ หมู่บ้าน/ชุมชน จําแนกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ๗๖ จังหวัด จํานวน 
๗๖,๕๓๔ แห่ง ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๙๓๗ แห่ง 
  ๕. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ การดําเนินโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร 
ได้อนุมัติแล้ว ๔,๑๓๒,๕๘๕ บัตร ส่งมอบบัตรแล้ว ๔,๑๒๕,๙๖๐ ราย วงเงินอนุมัติ ๖๐,๑๘๓ ล้านบาท การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ในพืชสําคัญ ๓ ชนิด (ข้าวนาปี มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ 
ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ รวม ๒๒๖ สหกรณ์ ได้ให้บริการรับจํานํา/บริการรวบรวมข้าวเปลือก
จากสมาชิก ๓๕๑,๕๖๑ ราย ปริมาณข้าวเหลือรวม ๑,๗๔๔,๒๖๐.๖๐๑ ตัน องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรรับจํานําแล้ว ๓,๕๕๔ ล้านตัน 
มูลค่า ๕๖,๑๙๕.๙๓๕ ล้านบาท จํานวนเกษตรกร ๔๘๒,๐๒๒ ราย จํานวนโรงสี ๒๗๐ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินโครงการ
รักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕ การรักษาเสถียรภาพราคายาง การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ
ด้านเกษตรกร ในกรณีฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร 
การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาด้านหนี้สิน
และที่ดิน เป็นต้น 
  ๖. ปฏิรูปการจัดการท่ีดิน (นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้ดําเนินการจัดหาท่ีดินให้แก่เกษตรกร 
การแกไ้ขปัญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการท่ีดินป่าไม้ 
  ๗. เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวท้ังในและนอกประเทศ ได้ดําเนินการโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเท่ียว 
โครงการพัฒนาถนนสายท่องเท่ียว ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเมืองช้าง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามรอยเส้นทางถ่ายทําภาพยนตร์ 
รวมถึงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ จํานวน ๑๙ โครงการ 
  ๘. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถ่ิน (OTOP และ SMEs) ได้ดําเนินการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมมือกับ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้วางจําหน่ายสินค้า OTOP การจับคู่เจรจาธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ การส่งเสริมมาตรฐานและยกระดับ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสร้างตราสินค้า ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการผลิต ยกระดับผู้ประกอบการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชดําริ รวมท้ังเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญพร้อมอุปสรรคจากการดําเนินการ
 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รอบ ๑๒ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สําคัญ พร้อมอุปสรรค
จากการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) รอบ ๑๒ เดือน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. มาตรการท่ี ๑ เสริมสร้างความเชื่อม่ันและเข้าถึงระบบประกันภัย มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 
รวมท้ังกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ผ่านโครงการต่าง ๆ มีการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัย และการพัฒนากรมธรรม์
ประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ความเสี่ยงภัย และความต้องการของประชาชน รวมท้ังการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการประกัน  
ภัยพิบัติ สําหรับอุปสรรคจากการดําเนินงาน ได้แก่ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัย ระยะเวลาท่ีใช้
ในการประชาสัมพันธ์บางโครงการมีน้อย และแนวทางปฏิบัติของการรับประกันภัยของกองทุนฯ ยังมีความซับซ้อน 
  ๒. มาตรการท่ี ๒ เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย มีการพัฒนาระบบการกํากับเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง มีการจัดทําแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัทประกันภัย มีการติดตามและตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพ่ือสร้างเสถียรภาพที่มีต่อระบบประกันภัย รวมทั้งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สําหรับอุปสรรคจากการดําเนินงาน ได้แก่ ความเห็นท่ีแตกต่างกันของบริษัทประกันภัยในเรื่องการคํานวณ
อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันภัยบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการออกประกาศ ข้อกําหนด และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน คปภ. 
  ๓. มาตรการท่ี ๓ พัฒนากฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร มีการพัฒนากฎหมายแม่บท
ด้านการประกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกาํกับดูแลธุรกิจประกันภัย ผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีการพัฒนาระบบ E-Claim เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาล
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

และบริษัทประกันภัย และการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยเม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับอุปสรรคจากการดําเนินงาน 
ได้แก่ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย และปัญหา
จากการไล่เบี้ยเรียกเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยท่ีมีข้ันตอนเพิ่มมากข้ึน 
  ๔. มาตรการท่ี ๔ ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย มีการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
โครงสร้างฐานข้อมูลการประกันภัย มีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ มีการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการประกันภัย 
และมีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย สําหรับอุปสรรคจากการดําเนินงาน ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรและการสื่อสารแนวทางการพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การวางแผนอัตรากําลังไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัยท่ีต้องประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ียังมีความล่าช้า 
การจัดการความเสี่ยงของสํานักงาน คปภ. ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับ
การตรวจสอบ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) 
ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธาน
กรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ 
ให้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ 
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปราย
ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) และความเห็นของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่างมาตรา ๕ 
ท่ีกําหนดขอบเขตสิทธิรับบริการสาธารณสุขของพนักงานส่วนท้องถ่ินและบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาจไม่สอดคล้อง
กับมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ท่ีให้กําหนดเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น และการเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
รวมท้ังการเร่งบูรณาการระบบจัดส่งข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานพยาบาล
ให้มีความพร้อมในการดําเนินการก่อนการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับประเด็นอภิปรายและความเห็นของส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเคร่ืองหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
และท่ีใช้เป็นดุมเสื้อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ดังนี้ 
  ๑. กําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ "รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ"  
  ๒. กําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดเคร่ืองหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ "รามกีรติ ลูกเสือสดุดี
ชั้นพิเศษ" เป็นรูปหน้าเสือสีทองประกอบวชิระสีเงิน  
 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า ตามท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. สถิติการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชน ในไตรมาสท่ี ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง) ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น 
๒๕,๙๓๑ ครั้ง โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมาคือ ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th) 
ช่องทางตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร และช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ตามลําดับ โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร้องทุกข์/
เสนอความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ 
เหตุเดือดร้อนรําคาญ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐในหลากหลายประเด็น ตามลําดับ 
  ๒. หน่วยงานท่ีได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
รองลงมาคือ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลําดับ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
รองลงมาคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารออมสิน ตามลําดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ตามลําดับ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมพิจารณาตัดสินชี้ขาดการดําเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๔๕ เรื่อง จําแนก
เป็นการดําเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจกับเอกชนได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้น จํานวน ๗ เรื่อง และข้อพิพาท
ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง ได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้น จํานวน ๓๘ เรื่อง ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุด 
โดยคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
 (การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับส่วนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ๒. ส่วนกรณีการให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเป็นเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี สามารถโอนเปล่ียนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี 
เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับ
สํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) 
ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้ 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

  ๑. รับทราบผลการประชุมหารือเร่ือง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยท่ีประชุมมีมติว่า 
การกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการที่ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่ง
ท่ีดํารงอยู่ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตําแหน่งถัดไปอีกตําแหน่งนั้น 
ก่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม ในการได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับข้าราชการครูซ่ึงทําหน้าท่ีสอนเหมือนกัน ก่อให้เกิด
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ลดการสูญเสียบุคลากรให้กับหน่วยงานอ่ืนโดยเฉพาะภาคเอกชน ทําให้คณาจารย์สามารถทุ่มเทงาน
อย่างเต็มท่ีโดยไม่ต้องไปหารายได้เสริมภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) มีแนวทางท่ีเตรียมไว้ในเรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการที่จะดูแลให้คณาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการออกมาอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตามท่ีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขถ้อยคํา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบด้วยแล้ว และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผล
หรือการวัดผลปฏิบัติงานประกอบการดําเนินการตามร่างกฎ ก.พ.อ.ฯ ด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแผน  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
  ๑. ให้กระทรวงกลาโหมดําเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
  ๒. ให้ยกเว้นภาษีสําหรับเงินก้อน และเงินที่ได้รับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) รวมถึงยกเว้น
การชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่
ทางราชการ โดยให้กระทรวงการคลังเปน็หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ 
 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน ท่ีละเมิดกฎหมาย ประพฤติชั่ว หรือกระทํา
ผิดวินัย ท่ีอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
 หรือจําเป็น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๕๔,๓๕๗,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงมีการแจ้งคําวินิจฉัยและมีผู้มาแสดงตน
เพ่ือขอรับเงินตามสิทธิแล้ว ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๐๘๐ ราย สําหรับค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึน
ภายหลังจากวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีสํานักงบประมาณได้เสนอต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว จํานวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
แห่งชาติ (คอ.นธ.) รอบ ๙ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําข้อเสนอของ คอ.นธ. ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควรนํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาเป็นตัวเลือก 
กล่าวคือ ให้กําหนดประเด็นว่า “สมควรมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” และระบุว่า หากประชาชนมีมติเห็นสมควรจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐบาลจะนํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นต้นแบบ
ในการยกร่าง ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้พอมองเห็นร่างรัฐธรรมนูญท่ีจะมีข้ึนในอนาคตนั้นว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๒. การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา ศาลยุติธรรมควรพิจารณาและทบทวนแนวทางในการบังคับ
ใช้กฎหมายด้วยการยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และคํานึงถึงสิทธิผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะ
การใช้ดุลพินิจเพื่อปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในทางการเมือง ควรใช้ดุลพินิจในกรอบ
ของหลักเมตตาธรรม ท้ังนี้ เพ่ือให้สิทธิท่ีจะได้รับการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจําเลยดังกล่าวได้รับความคุ้มครองสมดังเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายต่อไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  ๓. การตรากฎหมายนิรโทษกรรม คณะรัฐมนตรีควรเป็นผู้ริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ ได้จัดทําร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุม
ทางการเมืองของประชาชน ระหว่างวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... สําหรับ
ประกอบการพิจารณาและดําเนินการมาพร้อมด้วย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรม 
  ๔. การตรากฎหมายยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นําอาวุธสงครามมามอบให้แก่ทางราชการ รัฐบาลควรดําเนินการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ ท่ีไม่ได้รับอนุญาต
หรือท่ีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากเดิมท่ีกําหนดให้มีจํานวนไม่เกิน ๑๒ คน เป็นให้มีจํานวนไม่เกิน ๑๕ คน และให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ อีก ๒ ปี จากเดิมที่กําหนดระยะเวลาใช้บังคับไว้ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ซ่ึงจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ๒. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติในส่วนท่ีจะต้องดําเนินการในปี ๒๕๕๗ โดยให้
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณโดยตรง สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
 

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ส่ือสาร 
  มวลชน และส่ือสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงวันที่ ๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี  รวม
ทั้งสิ้น ๒๓๐ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งเดือนมกราคม–กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๓ ก.ย. ๕๖ ๑๐ ก.ย. ๕๖ ๑๗ ก.ย. ๕๖ ๒๔ ก.ย. ๕๖

๕๖ ๕๒ ๕๒

๗๐

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

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

๒๐๖ ๑๙๑

๒๓๖

๑๔๖
๑๗๙

๒๐๗ ๒๑๗
๒๓๘ ๒๓๐

จาํนวนเร่ือง 

เดือน 

จาํนวนเร่ือง 



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงวันที่ ๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง 
วาระเพ่ือพิจารณา ๘๘ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๒๙ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๓ เรื่อง และวาระสภาผู้แทนราษฎร ๘ เรื่อง  
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม 

 

––  

 
๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๗ เรื ่อง 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา   ๘๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๘๐ เรื่อง วาระจร   ๘ เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ   ๑๒๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๘๒ เรื่อง วาระจร ๔๗ เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ  
 

 

ป, 2

88

ท, 129

อ, 3

ส, 8

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบ

๘๐ ๘๒

๘

๔๗

วาระปกติ

วาระจร

จํานวนเรื่อง 

ประเภทวาระ 

รวมทั้งส้ิน ๒๓๐ เร่ือง 

วาระสภาผู้แทนราษฎร ๘ เรื่อง (๓.๔๘ %) 

วาระอื่น ๆ ๓ เรื่อง (๑.๓๐ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๒๙ เรื่อง (๕๖.๐๙ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๘ เรื่อง (๓๘.๒๖ %) 

วาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง (๐.๘๗ %) 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๓๐ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 
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กบอ.

อส.

สสป.

สมศ.

สว.

สผ.

พศ.

ปง.

ตช.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ทก.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.



     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                  (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

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 ๑๒๒ เรื ่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
จํานวน ๑๐๘ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๙๐ เรื่อง
๘๒.๖๑% เรื่องกฎหมาย

๔๐ เรื่อง
๑๗.๓๙%

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๐  เร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๐  เร่ือง 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๒๒ เรื่อง 
๕๓.๐๔% 

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๘ เรื่อง 
๔๖.๙๖% 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตล่ะข้อ 

  
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐

๑๔
๘

๓๑

๑๓

๓ ๑

๓๗

๑๕

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑๓

๓๙

๑๕
๑๐

๓๗

๘

จํานวนเรื่อง 

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

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๒  เร่ือง

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๒  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 กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีดาํเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๕๕ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
๑๕ เร่ือง
๒๗.๒๘%

ภาคกลาง
๓ เร่ือง
๕.๔๕%

ภาคเหนือ
๒ เร่ือง
๓.๖๔%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๖ เร่ือง
๑๐.๙๐%

ภาคใต้
๗ เร่ือง

๑๒.๗๓%

ภาคตะวันออก
๒ เร่ือง
๓.๖๔%

ทั่วประเทศ
๒๐ เร่ือง
๓๖.๓๖%

รวมทั้งสิ้น  ๕๕ เร่ือง 



 

               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่             
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
  ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีเรื่องที่
เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๑๒๔/๕๖ [๑๗/๐๙/๒๕๕๖]
๒. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. .... 
๒๔๕๔๗/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖]

๓. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๔๔๕/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖]
๔. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงาน

เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... 
๒๔๒๗๙/๕๖ [๑๐/๐๙/๒๕๕๖]

๕. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒๓๙๒๖/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖]
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๕๐) 

๒๓๖๗๒/๕๖ [๐๓/๐๙/๒๕๕๖]

 
 
 
 
 

๑๕
๒๓ ๒๐

๕๔

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 กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ 
  ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ 
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

 

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ ๕ 
รวม ๕ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื ่องที ่เป ็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
และกฎ กพ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน–๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีจํานวน  
๒๕ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ กพ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี    ๑    
กระทรวงการคลัง   ๑ ๒ ๑   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ๕     
กระทรวงคมนาคม   ๕     
กระทรวงมหาดไทย   ๔ ๓    
กระทรวงพาณิชย์    ๑ ๑   
กระทรวงอุตสาหกรรม     ๑   

รวม   ๑๕ ๗ ๓         
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                (๑ กันยายน – ๓๐ กันยายน
 

 

 

 
 

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 

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    
    
    
    
    

    

    

    

    
    
    

  

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กันยายน ๒๕๕๖)  

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 

ไม่สังกัดกระทรวง/

อักษรย่อ 
ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ สมศ. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

สสป. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อส. สํานักงานอัยการสูงสุด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กบอ. คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

  
  
  
  
  

  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ กันยายน–๓๐ กันยายน 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


