-๑-

สารบัญ

เรื่อง
๑. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและ
ฟนฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติ ด
เปน “วาระแหงชาติ”
๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอยางจริงจัง
๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
และเรงรัดขยายพื้นที่ชลประทาน

เลขที่ ส.ยืนยัน

หนา

๒๗๘๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๑

๒๘๓๘๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๒

๒๙๐๖๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๒

๒๙๒๔๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๓

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน ๒๗๖๕๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
ภาคใต (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
รายงานผลการจัดงานเสวนา "กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน - หนุนการสรางงาน" ๒๗๒๘๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต

๓

ผลการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การน้ํ า และอุ ท กภั ย (กบอ.)
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง ขอแกไขแผนรายประมาณการโครงการแกไขปญหา
อุทกภัยระยะเรงดวน (ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ของกรมทางหลวง
กําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการ
เพื่ อออกแบบและก อสร างระบบการบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ํ าอย างยั่ งยื น
และระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย
การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ครั้งที่ ๒ ของจังหวัดเชียงใหม
รายงานผลการประชุ มระดั บผูนําด านน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ ๒
(The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) และขออนุมัติงบประมาณ
รายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

๔

-๒๒๘๔๘๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
ขออนุมัติตั้งดานตรวจความมั่นคง ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน ๒๙๒๑๖/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหกับ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต)

๕
๕

๒๖๘๖๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๖

๒๙๒๑๐/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๗๕๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๗
๗

๒๙๕๘๙/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๗

๒๙๔๙๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๘

การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป ๒๕๕๗ ๒๗๘๘๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวป ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี
การชวยเหลือเกษตรกรเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ๒๘๓๖๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๗๓๒/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]
การชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกขาว ป ๒๕๕๕/๕๖

๘

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
๑.๗ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชนและ
ผู ป ระกอบการเนื่ อ งจากภาวะเงิ น เฟ อ และราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง

ขอขยายระยะเวลาดํ า เนิ น มาตรการลดภาระค า ครองชี พ ของประชาชน
ด านการเดิ น ทาง (ระยะที่ ๑๓ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ถึ งวั น ที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๗)
รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
ขอจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการขายขาวสารที่ใชไปในโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล
ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
รายงานดั ชนี ราคาผู บริ โภคทั่ วไปและดั ชนี ราคาผู บริ โภคพื้ นฐานของประเทศ
และรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๖

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยาง
มีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน

๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

๙
๙

-๓๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคา
ในทองถิ่น

สรุปยอดจําหนายงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกลดวยพระบารมี"

๒๖๕๖๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐

พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพื้นที่
แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิ ต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด
แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวง
วัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณ
อันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)
พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพื้นที่
แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิ ต แขวงพระบรมมหาราชวั ง แขวงตลาดยอด
แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวง
วัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณ
อันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)
พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยาย
ระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ อันกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในเขตพื้ นที่ แขวงดุ สิ ตและแขวงจิ ตรลดา เขตดุ สิ ต แขวงพระบรมมหาราชวั ง
แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร)
พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยาย
ระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในเขตพื้นที่แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง
แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร)

ว(ล) ๒๗๕๕๙/๕๖ [๐๙/๑๐/๒๕๕๖]

๑๑

ว(ล) ๒๘๑๗๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๑๑

ว(ล) ๒๘๗๘๐/๕๖ [๑๘/๑๐/๒๕๕๖]

๑๒

ว(ล) ๒๘๘๙๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๑๒

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีสวนรวม
๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ

-๔๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย

การจั ด งานเฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หัว เนื่องในโอกาส ๒๘๙๙๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๓

แผนแม บทโครงการหมูบานพั ฒนาเพื่ อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๘๓๑๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก

๑๓

ผลการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ๒๖๖๙๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐
๒๘๙๗๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗

๑๓

กําหนดให ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เป นป แห งการรณรงคดานการปองกัน และแกไข ๒๙๒๕๒/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
ปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ "อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท"

๑๕

๒๗๒๔๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๑๖

๒๗๔๐๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
สถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖
การบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน ๒๗๗๑๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๗
๑๗

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง ๒๙๗๔๘/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]
สินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๑๘

การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ๒๘๙๘๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
เพื่อชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3

๑๙

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๗๔๑๗/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๙

๒.๒ พั ฒนาและเสริ ม สร างศั กยภาพของกองทั พและ
ระบบปองกันประเทศ

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ

๒.๕ เร ง รั ด ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด องค ก ร
อาชญากรรม การค า มนุ ษ ย ผู ห ลบหนี เ ข า เมื อ ง
แรงงานต า งด า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม มี
สถานะชัดเจน

รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ )

๓. นโยบายเศรษฐกิจ

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง

๑๕

-๕การกํ าหนดแนวทางการจัดทํ า งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง ที่ครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด ในวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายงานประจําครึ่งป (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ของธนาคารแหงประเทศไทย
ขออนุ มัติ กอหนี้ ผู กพั นข ามป งบประมาณสํ าหรับรายการงบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๘๗๖๔/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๒๐

๒๘๑๕๕/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๒๑

๒๘๑๒๑/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๒๑

๒๘๙๑๘/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๓๑๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๒๒
๒๓

ขออนุมัติแผนการกูเงินในประเทศเพื่อการปรับโครงสรางหนี้เงินกูของการทางพิเศษ
แห ง ประเทศไทยในช ว งระยะเวลา ๕ ป (ป ง บประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
โดยการกู Roll-Over วงเงินรวม ๑๘,๘๐๐ ลานบาท และอนุมัติใหการทางพิเศษ
แห ง ประเทศไทยกู เ งิ น ในป ง บประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ วงเงิ น รวมไม เ กิ น
๑๘,๘๐๐ ลานบาท ตามแผนการกูเงิน
การกู เ งิ น ของธนาคารอาคารสงเคราะห ใ นป ง บประมาณ ๒๕๕๗ จํ า นวน
๑๑,๐๐๐ ลานบาท
รายงานผลการเบิ กจ า ยลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจําป ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖)
ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

๒๖๕๙๔/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๒๔

๒๖๗๖๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๒๔

๒๗๓๙๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๒๕

๒๙๕๖๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๒๕

๒๖๗๓๔/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๒๖

๒๖๙๕๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๒๗

๒๖๘๒๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๒๘

๒๘๒๙๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๒๘

มาตรการทางการเงิ นเพื่ อสนั บสนุ นการประกอบธุรกิจอุ ตสาหกรรมกอสราง ๒๖๔๗๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
ในตางประเทศ
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ ๒๖๖๑๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๒๗๘๐๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
แนวทางการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม

๒๙

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๓.๒ นโยบายสรางรายได
๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

การเกษตร

จัดการประชุมขาวนานาชาติ ป ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 :
IRC 2014) รวมกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI)
ขอความเห็นชอบชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ
(สมโอ และทุเรียน)
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว
ป ๒๕๕๖/๕๗
การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช

อุตสาหกรรม

๒๙
๓๐

-๖รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย ๒๘๔๒๐/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
การยกเวนรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน)
๒๘๙๐๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๖
ขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ ๒๙๒๖๒/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
อัตราคาจางขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

๒๗๒๗๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
สรุปสถานการณนักทองเที่ยวระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติจากเดิม ๒๗๗๘๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
แขงขันเปนประจําทุกป เปนแขงขัน ๒ ป ตอครั้ง

๓๓
๓๔

๒๘๘๘๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๓๔

๒๖๖๑๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
๒๖๘๑๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๓๔
๓๕

๒๗๒๗๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๓๕

๒๗๘๒๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๕๒๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๓๕
๓๖

๒๘๕๒๖/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๖๐๕/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๕๘๑/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๓๗
๓๗
๓๙

แผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ า อากาศเป น สายไฟฟ า ใต ดิ น รั ช ดาภิ เ ษก ๒๘๔๔๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
ของการไฟฟานครหลวง
แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ๒๘๔๔๙/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
๒๘๕๔๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓

๓๙

การทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา

การตลาด การคา การลงทุน

รายงานการนําเขาสินคาฟุมเฟอยไตรมาสที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖

๓๒
๓๒

๓๓

๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนสงสินคา
และบริการ

การคมนาคมและขนสง

รายงานผลการเจรจาการบินระหวางไทย–ฟลิปปนส
ขออนุมัติดําเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเปนผูประกอบการสถานี
บรรจุและแยกสินคากลองไอซีดีที่ลาดกระบังของการรถไฟแหงประเทศไทย
รางกฎกระทรวงกําหนดทาหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ดานพรมแดน
และดานศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินงบประมาณของกรมทางหลวง
การบริห ารโครงการเงิน กูเพื่อฟน ฟูเศรษฐกิจ และพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐาน
(Development Policy Loan : DPL)
ขออนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม–คูคต
การชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยทาเรือบก

ไฟฟา

๔๐
๔๐

-๗๓.๕ นโยบายพลังงาน

โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการ ๒๖๖๗๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําป ๒๖๙๖๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
องคกรรวมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ ๒๙๐๘๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนารวมไทย–มาเลเซีย

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔๑
๔๑
๔๒

๒๗๗๘๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๔๒

๒๗๖๑๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๔๕๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๔๔
๔๔

๒๙๖๑๕/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๔๕

๒๙๖๓๑/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๔๕

๒๖๘๔๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงาน ๒๙๗๑๐/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]
การฝกอาชีพแหงชาติ

๔๖
๔๖

ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และขอยกเลิก
โครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา

รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
การใชอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
เพื่อบรรจุบัณฑิตครูคืนถิ่นตามโครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
คณะองคมนตรี
ขออนุมัติใชเงินเหลือจาย งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป
ขอเสนอความรวมมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม ารให เ กิ ด ความมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ในระยะยาว

๔.๒ นโยบายแรงงาน

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบ
ดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ
ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙
รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ....
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ

๒๖๘๕๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๔๗

๒๗๖๓๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๑๒๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๒๘๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๔๘
๔๘
๔๙

-๘๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๒๗๕๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๔๙

๒๗๐๑๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๐๐๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๕๐
๕๒

ขออนุมัติใหเพิ่มวงเงินคากอสรางตามปริมาณงานที่ทําจริง ตามสัญญาแบบ ๒๙๐๕๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
Unit Price Contract รายการทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ
อางเก็บน้ําคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค
ขออนุ มั ติ เ พิ่ ม วงเงิ น และขยายระยะเวลาก อ หนี้ ผู ก พั น ข า มป ง บประมาณ ๒๙๖๔๗/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]
รายการก อสร า งเขื่ อนป องกั น ตลิ่ ง จากคลองบางไผใหญถึงคลองบางสีทอง
จังหวัดนนทบุรี

๕๔

รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช
ประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ

๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย

สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ
สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ
สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ
การติดตามสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก
การติดตามสถานการณอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค และ
อุทัยธานี
ผลการประชุมหารือแนวทางการใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย

๕๕

๒๖๕๘๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๔๔๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๙๕๑/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๓๓๒/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๖๗๕๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๘

๒๗๘๕๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๕๙

-๙๒๙๐๕๑/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๐๒๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๐๔๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๖๐
๖๐
๖๑

ขออนุมัติการจัดทําความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือ ๒๙๑๖๖/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
เดินทางธรรมดาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
๓๐๒๐๗/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]
การขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรไทย–กัมพูชา

๖๓

รายงานการลงพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย
รายงานสถานการณน้ําทวมขังภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
การตรวจเยี่ยมและใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐาน
ขององคความรู
๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร
ใหเพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗.๑ เร ง ส ง เสริ ม และพั ฒนาความสั ม พั น ธ กั บประเทศ
เพื่อนบาน

๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน

สรุปสาระสําคัญการเขารวมงาน "China-ASEAN Vocational Education Exhibition
and Forum" ประจําป ๒๕๕๖
ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวย
บริการของอาเซียน
รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครอง
ทางสังคม
ปฏิญญาบันดารเสรีเบกาวันวาดวยโรคไมติดตอในอาเซียน

๖๓

๒๖๕๗๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๖๔

๒๗๑๐๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๖๔

๒๖๗๔๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๖๕

๒๗๓๗๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๖๕

- ๑๐ การรั บ รองร า งปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว า ด ว ยเรื่ อ งการเสริ ม สร า งความร ว มมื อ
ดานการจัดการภัยพิบัติ
กรอบการเจรจาความตกลงการคาบริการอาเซียน
รางเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
นายกรัฐมนตรีเขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ที่นครหนานหนิง
ทา ทีป ระเทศไทยตอ ระบบติด ตามสถานการณห มอกควัน ของอนุภูมิภ าค
อาเซียนตอนลาง (ASEAN Sub-Regional Haze Monitoring System : HMS)
ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๘
(The 8th AMMSWD) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาบวกสาม ครั้งที่ ๔ (The 4th AMMSWD+3)
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตามกรอบขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน ASEAN MRA (Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals)
รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES)

๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชน
ของชาติในองคการระหวางประเทศ

ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการฝกอบรมและการประชุมรวมกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
การใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการในบันทึกความเขาใจเรื่อง Memorandum of
Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation of
the Worldwide LHC Computing Grid (เพื่อความรวมมือในการพัฒนาและใชงาน)
การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ และ United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) วาดวยความรวมมือดานนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
การรับรองอนุสัญญามินามาตะวาดวยการจัดการสารปรอท
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
การเขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ การประชุมสุดยอด
อาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวของ ครั้งที่ ๒๓

๒๗๓๗๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๖๕

๒๖๘๓๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
๒๖๗๗๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๖๖
๖๖

๒๗๒๗๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๕๓๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๖๗
๖๘

๒๗๔๔๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๖๘

๒๘๑๕๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๖๙

๒๙๑๑๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๗๐

๒๙๖๗๕/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๗๐

๒๖๗๖๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๗๑

๒๖๖๔๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๗๑

๒๗๖๗๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๗๒

๒๗๗๙๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๙๗๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๗๙๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๗๒
๗๓
๗๓

- ๑๑ ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕
และการประชุมหารือเพื่อสรางโอกาสทางธุร กิจ การประชุมระดับ รัฐมนตรี
ของแผนงานความรวมมือลุมแมน้ําโขง-ญี่ปุน ดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้ ง ที่ ๕ และการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ครั้ ง ที่ ๑๙ แผนงานการพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย–ไทย
รายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๘ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
สรุ ปผลการประชุ มรั ฐมนตรีดานการท องเที่ยวกรอบยุทธศาสตรความรวมมือ
เศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๑
รางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศฝายใต –
ดานสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ
เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย
ครั้งที่ ๑๓

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
กับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญของโลก

การจัดประชุมระดับสูง ไทย-แอฟริกา (Thai-Africa High-Level Dialogue)
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันพลังงานนิวเคลียร
แห งสาธารณรั ฐเปรู กับสถาบั นเทคโนโลยี นิ วเคลี ยรแหงชาติ (องค การมหาชน)
แหงราชอาณาจักรไทย
ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการไตรภาคี
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐชิลี
รางบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวย
ความรวมมือดานพลังงาน
การลงนามบั นทึ กความเข าใจระหว างกระทรวงศึ กษาธิ การแห งราชอาณาจั กรไทย
และกระทรวงศึกษาธิการแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนดานการศึกษา
ขออนุมัติการจัดทําเอกสารบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาล
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับการชําระคาใชจาย
ดวยสินคาเกษตร

๒๘๒๗๙/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๗๔

๒๘๔๑๙/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๗๕

๒๘๒๙๔/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๗๗

๒๘๙๓๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๗๗

๒๙๖๑๙/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๗๘

๒๙๘๓๑/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๗๘

๒๗๐๑๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
๒๖๗๙๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๗๙
๗๙

๒๖๗๒๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๗๙

๒๗๖๘๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๘๐

๒๗๔๓๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๘๐

๒๗๘๒๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๘๑

- ๑๒ การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวาง
กระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ
เติรกเมนิสถาน
ขออนุ มัติ การลงนามความตกลงว าด วยการสงเสริ ม ๔ โครงการความร วมมื อ
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
การรับรองแถลงขาวรวมจากการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐชิลีและประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปรู
ขออนุมัติการจัดทําแถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ
ไทย-จีน ในโอกาสที่นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมดานการศึกษาปฐมวัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี
หนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการ
แหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการตางประเทศแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอยางเปนทางการ
ของนายกรัฐมนตรี
ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส

๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทย
๗.๗ สงเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม
และองคกรอิสลามระหวางประเทศ

๒๙๐๖๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๘๑

๒๗๖๒๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๘๒

๒๖๘๐๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๘๒

๒๗๗๒๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๘๓

๒๗๔๕๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๘๓

๒๘๓๙๑/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๘๔

๒๙๓๐๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๘๔

๒๙๕๓๘/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๘๕

- ๑๓ ๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

การประชุ มคณะรั ฐ มนตรี อย างเป น ทางการนอกสถานที่ ณ จั งหวั ดลพบุ รี
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี
การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไมสามารถ
ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
การจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
การปรับปรุงสวัสดิการคารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอรับการสนับสนุ นงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (คาใชจายในการ
บริหารงานและคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ)
ขอขยายกรอบงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการบานสวัสดิการเพื่อขาราชการ "โครงการ
บานธนารักษ"
การลงพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย
การติดตามสถานการณอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ
การติดตามสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๔ ฉบับ
การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ให แก ขาราชการตํารวจที่ ปฏิบั ติหน าที่รั กษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและ
ข าราชการพลเรื อ นสามั ญ ข า ราชการทหาร ลู กจ างส ว นราชการ พนั กงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอื่นที่ชวยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี
[นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร)]
รางระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวครอบครัวของผูไดรับพระราชทานเหรียญ
พิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๖๕๘๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๘๗

๒๙๐๒๖/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]
๒๖๕๕๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๘๗
๘๘

ว(ร) ๒๙๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๘๘

๒๘๒๔๘/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๘๘

๒๖๗๕๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๔๑๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๘๘
๘๙

๒๖๗๔๔/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๘๙

๒๖๘๒๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๘๙

๒๗๗๘๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๔๑๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๖๙๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๗๒๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
ว(ล) ๒๗๙๖๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๙๐
๙๐
๙๑
๙๑
๙๒

๒๗๙๗๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๙๒

- ๑๔ รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่น
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ขออนุมัติหลักการเพื่อปรับอัตราคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง
และบุคลากรอื่นๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จางดวย
งบดํ า เนิ น งานให เ ที ย บเท า การเพิ่ ม ค า ครองชี พ ชั่ ว คราวของข า ราชการ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ
รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติห นาที่ของ
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในสวนของศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ใหกับ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวของกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร
การจัดทําขอมูลประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศ
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ใหไดรับเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๖
การพิ จ ารณากํ า หนดวั น หยุ ด ราชการประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
เพิ่มเปนกรณีพิเศษ
แนวทางการแกไขปญหาราษฎร ๕ หมูบานในพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
รองเรียนขออพยพ
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการกับทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่ง
ใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ....
การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖
รางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงิน
คาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. ....
การพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการธุรกรรม และอนุกรรมการในคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)

๒๗๙๙๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๙๓

๒๘๑๔๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๙๓

๒๗๙๘๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๙๔

๒๗๗๕๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๙๔

ว ๑๖๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๙๔

๒๘๓๘๖/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๗๐๒/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๕๘๒/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๓๕๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๙๔
๙๕
๙๕
๙๖

ว ๑๖๖/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๙๖

๒๘๓๐๕/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๙๗

๒๙๑๗๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๙๘

๒๙๓๖๒/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๙๘

๒๙๑๘๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๙๘

๒๙๐๘๘/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๙๙

- ๑๕ รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชนตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ
และผู เชี่ ยวชาญ ตามพระราชบัญญั ติการให เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ....
สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจายเพื่อจายเปนเงินรางวัลและสิ่งจูงใจสําหรับ
ขา ราชการธุ ร การและลู ก จ า งประจํ า ของสํ า นั ก งานอั ย การสู งสุ ด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
การกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น ของผู อํ า นวยการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ขออนุ มั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง
รายการเงิ นสํ ารองจ ายเพื่ อกรณีฉุกเฉิน หรื อจําเปน (คาใชจายบุคลากรของ
ขาราชการและลูกจางอัตราใหมของสํานักงาน ป.ป.ช.)

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม

รายงานความคืบหนาการติดตามการดําเนินการตามแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๘
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
บางฉบับ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อจัดตั้ง
กลุมงานคดีนักทองเที่ยวในศาลยุติธรรม จํานวน ๑๕ แหง
ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อจัดตั้ง
กลุมงานคดีนักทองเที่ยวในศาลยุติธรรม จํานวน ๑๕ แหง

๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุ ก ประเภทได อ ย า งกว า งขวาง รวดเร็ ว ถู ก ต อ ง
เปนธรรม

๒๙๑๙๘/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๙๙

๒๙๔๙๐/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]
๒๙๙๗๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐๐
๑๐๐

๒๙๙๕๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐๐

๒๙๘๐๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐๑

๒๗๔๓๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐๑

๒๗๙๔๗/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐๑

๒๗๖๐๔/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
๒๘๒๗๐/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐๒
๑๐๒

๒๙๐๕๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖]

๑๐๒

- ๑๖ -

ภาคผนวก : ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เปนกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเปนเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและดานหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตละขอ
๗.๒ จําแนกตามดานหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
๑๐. รางพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ รางพระราชบัญญัติที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางดําเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทตาง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ตารางอักษรยอ

๑๐๓
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๖

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๑

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”
๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง ขอแกไขแผนรายประมาณการ
โครงการแกไขปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน (ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
เสนอมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
ที่เห็นชอบการขอแกไขแผนรายประมาณการโครงการแกไขปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน (ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ของกรมทางหลวง จากเดิม ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑,๙๓๐ เมตร (ยกระดับถนนสูงขึ้น ๐.๖ เมตร)
วงเงิน ๔๑.๑๔๓ ลานบาท แกไขเปน ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
ปทุ มธานี จั งหวัด ปทุ มธานี (กอ สร างแท งคอนกรี ตเสริ มเหล็ กกั้ นน้ํ าจากถนนซอยวัด มะขามถึ งคลองวั ดโบสถ ๑,๙๓๖ เมตร
และยกระดั บ ถนนติ ว านนท บ ริ เ วณทางเข า ท า เรื อ ปทุ ม ธานี ๔๐๐ เมตร) วงเงิ น ๑๐.๓๒ ล า นบาท ซึ่ ง หลั ง จากการแก ไ ข
แผนรายประมาณการโครงการฯ จะมีเงินคงเหลือ ๓๐.๘๒๓ ลานบาท และใหกรมทางหลวงสงเงินเหลือจายคืนสํานักงบประมาณ
รวมทั้งใหสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) พิจารณาจัดทําหลักเกณฑวิธีการใชเงินเหลือจาย
นําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. เสนอ
๒. ให สบอช. กรมทางหลวง และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น และข อ สั ง เกตของกระทรวงการคลั ง
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการแกไขแผนรายประมาณการโครงการฯ เห็นควร
ใหสํานักงบประมาณเปนผูพิจารณาความเหมาะสมดานราคา สวนกรณีวงเงินคงเหลือ ๓๐.๘๒๓ ลานบาท เห็นควรใหกรมทางหลวง
สงคืนเปนเงินเหลือจายเขาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) โดยการพิจารณานําเงินเหลือจายไปใช
ดําเนิ นโครงการใหมตองอยูภ ายใต กรอบการใชจ ายเงิ นกูที่ เสนอรัฐสภา และต องมีขั้ นตอนการดําเนินโครงการตามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารโครงการและการใชจายเงินกูเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และควรใหสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติเรงรัดการจัดทําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินเหลือจายของโครงการภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา
ในระยะต อ ไป ควรให หน ว ยงานผู เ สนอแผนงาน/โครงการให ค วามสํ า คัญ กั บ กระบวนการมี ส ว นรว มของผู ไ ด รั บ ผลกระทบ
จากโครงการ เพื่อใหเกิดการยอมรับในการดําเนินโครงการ ความครบถวนและถูกตองของขอมูล รวมทั้งความพรอมของหนวยงาน
ดําเนิ นการ เพื่ อให แผนงาน/โครงการที่เสนอสามารถแก ไขปญ หาอยางมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล และทั นตอสถานการณ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและกอสรางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบ
และกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย ฉบับแกไข ซึ่งเริ่ม
ดํ า เนิ น การจากวั น ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ เป น วั น ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนงานเป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพและปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะดําเนินการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ใน ๓๖ จังหวัด ไดแก จังหวัดลําพูน ชัยนาท เชียงใหม อางทอง ลําปาง อุทัยธานี พะเยา นครสวรรค แพร ลพบุรี อุตรดิตถ
สุพรรณบุรี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ตาก ปทุมธานี กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา พิจิตร สมุทรปราการ พิษณุโลก สมุทรสาคร
เพชรบูรณ สมุทรสงคราม สกลนคร สงขลา ชัยภูมิ ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี นนทบุรี จันทบุรี
และกรุงเทพมหานคร ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ ๒ ของจังหวัดเชียงใหม
คณะรัฐมนตรีมีม ติรั บทราบสรุป บทเรีย นการจั ดการประชุมระดับ ผูนํ าดา นน้ํ าแห งภู มิภาคเอเชี ย-แปซิฟ ก ครั้ง ที่ ๒
nd
(The 2 Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานน้ําฯ โดยการศึกษาสํารวจขอมูล ความคิดเห็น และอุปสรรค/
ปญหา ตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม และการจัดการประชุมใหมีประสิทธิภาพในระดับสากล ภายใต
กรอบการวิเคราะห ๔ ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดานการคมนาคมขนสง ดานการบริหารจัดการ
และดานการประชาสัมพันธ
๒. ขอเสนอแนะโครงการเพื่อการพัฒนาศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
๒.๑ การนํา ผลสรุป บทเรีย นการจั ดการประชุม ระดั บผู นํ าด านน้ํ าฯ มาวิ เ คราะห ศัก ยภาพการพั ฒนาการ
เปน Global MICE City ของจังหวัดเชียงใหม โดยใชตัวแบบคุณลักษณะและองคประกอบสูการพัฒนาสรางแบรนด Chiang Mai
MICE City รวม ๕ ดาน ไดแก สภาพแวดลอมภายนอก (City External Environment) การผลิตของเมือง (City Production)
อุตสาหกรรมสนับสนุน (City Supporting Industries) โครงสรางของเมือง (City Foundation) และภาพลักษณของเมือง (City
Image) พบวา โดยรวมของจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาไปสู MICE City อยางไรก็ตามในดานที่จังหวัด
เชียงใหมยังขาดความพรอมหรือยังไมไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอ ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ เพื่อการพัฒนาไปสูการเปน MICE City
ในระดับสากล ในดานการพัฒนาระบบเสนทางการคมนาคมภายในจังหวัดเชียงใหมและระหวางจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
มีความสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ ซึ่งมีโครงการพัฒนาระบบเสนทางคมนาคม ไดแก
โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๑๑ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม-แยกรินคํา โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๑๒๑
แนวใหม สนามกีฬา ๗๐๐ ป-อําเภอแมริม โครงการกอสรางทางแยกตางระดับบริเวณจุดตัดทางแยกทางหลวง ๑๒๑ จํานวน
๘ แหง โครงการกอสรางทางขนาด ๔ ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม-อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และโครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงวงแหวน รอบ ๔
(แนวใหม)

๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia - Pacific Water Summit :
2nd APWS) และขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการ
จัดการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) เสนอ
ดังนี้
๑.๑ การประชุม 2nd APWS จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม โดยผลลัพธจากการประชุม ไดแก ปฏิญญาเชียงใหม
(Chiang Mai Declaration) ซึ่งเปนเอกสารแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นของผูนําประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยผูนําประเทศตางเนนย้ําถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําตอความมั่นคงของมนุษย เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม สงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ผลักดันใหมีการนําเรื่องการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูวาระการพัฒนาของสหประชาชาติหลังป ๒๐๑๕ เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ พรอมทั้งสงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองคกรความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อันจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ําและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติดานน้ํา
๑.๒ เนื่องดวยเปนการประชุมระดับผูนําและมีผูแทนจากหลายประเทศ จึงไดมีการระดมกําลังพลและอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ เสริมการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ โดยไดใชจายงบประมาณเพื่อการนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท
เปนงบประมาณที่ไดโอนจากกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
คาใชจายในการจัดประชุมที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป เปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสํานักงานตํารวจแหงชาติไดสํารองจาย
งบประมาณของหนวยงาน เปนเงิน ๑๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท
๑.๓ โดยที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดสํารองจายงบประมาณของหนวยงาน จํานวน ๑๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท
ไปแลว จึงจําเปนตองขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อทดแทนใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรั บใชจ ายตามแผนงานเดิม ทั้ งนี้ เพื่อมิใ หกระทบตอ งบประมาณที่ใชใ นภารกิจปกติ
ของหนวยงาน
๒. คาใชจายในการจัดประชุม 2nd APWS และคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในสวนที่เปนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และกรมทรัพยากรน้ํา อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในสวนที่เปนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จํานวน ๑๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และสวนที่เพิ่มขึ้นจากภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน ๒,๓๙๓,๕๖๐.๖๐ บาท ไดใชจายจากเงินรายไดของการจัดงานไปแลว

๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่ประธาน กพต. เสนอ โดยใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สรุปได ดังนี้
๑.๑ รับทราบ จํานวน ๖ เรื่อง
๑.๑.๑ รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ตามวัตถุประสงค ขอ ๘ (เพื่อสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

และการใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ)
กรณีการพูดคุยกับผูมีความเห็นตาง ที่มีประเทศมาเลเซียเปนผูอํานวยความสะดวก
๑.๑.๒ การแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๑.๓ โครงการกอสรางอาคารที่ทําการศาลปกครองยะลาและบานพักอาศัย
๑.๑.๔ การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๑.๕ การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและอัตลักษณของ
นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๑.๖ การขอรับโอนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปตตานี
๑.๒ เห็นชอบ จํานวน ๕ เรื่อง
๑.๒.๑ การทบทวนสรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ๒ เรื่อง ไดแก การขอขยายระยะเวลาการรับคําขอสินเชื่อโครงการสงเสริมสินเชื่อผูประกอบอาชีพ
ใหบริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ออกไป ๑ ป ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการขอสนั บ สนุน งบประมาณงานระวั ง ป องกั น เพิ่ มเติ ม จากการขยายระยะเวลาการก อ สร า งทางหลวงหมายเลข ๔๑๐
สายยะลา-เบตง ตอนสะพานขามอางเก็บน้ําบางลาง เปนเงิน ๔,๐๒๖,๐๐๐ บาท ของกรมทางหลวง
๑.๒.๒ รางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
๑.๒.๓ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๒.๔ การเพิ่มกรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๒.๕ การขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยานนราธิวาส
๒. สวนงบประมาณในการดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให ศอ.บต. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงบประมาณ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอสะบายอย เทพา จะนะ นาทวี) ใหศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาอยางรอบคอบและครอบคลุมขาราชการทุกประเภท
โครงการปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ศาสนา
ควบคู ส ามั ญ และประเภทอาชี ว ศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต และโครงการสร า งหอพั ก อาคารเรี ย น อาคาร
เอนกประสงค ใหกระทรวงศึกษาธิการ และ ศอ.บต. ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดอยางเครงครัด เปนธรรม โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ให ศอ.บต. และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาอยางรอบคอบและใหครอบคลุมขาราชการทุกคน
ทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้ ใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูพัฒนาโครงการ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมอาหารฮาลาล จั ง หวั ด ป ต ตานี และรั ฐ ให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณสํ า หรั บ การพั ฒ นาโครงการดั ง กล า ว
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๓. ในสวนของโครงการจัดสรางสนามฟุตซอลเพื่อเยาวชนหางไกลยาเสพติด ไมหลงผิดในสิ่งที่ไมดี มีพลังสรางสันติสุข
ชายแดนใต ตามแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและอัตลักษณของนักเรียน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ดชายแดนภาคใต นั้ น เมื่ อ ดํ าเนิ น การเสร็ จแล ว ให ศอ.บต. ประสานงานกั บ กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการจัดงานเสวนา "กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน-หนุนการสรางงาน" พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการจัดงานเสวนา “กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุนหนุนการสรางงาน” ของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปตตานี
โดยมีผูเขารวมทั้งผูประกอบการในพื้นที่ ๓ จังหวัด (จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส) และนอกพื้นที่ (จังหวัดสงขลาและสตูล)
ประมาณ ๕๐๐ คน รวมทั้งกงสุลมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลาไดเขารวมการเสวนาในครั้งนี้ดวย สรุปผลการจัดงานเสวนาฯ ดังนี้

๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑. ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมได ร ว มกั น ให ข อ มู ล ประเภทอุ ต สาหกรรม
ที่มีศักยภาพสูงสําหรับนักลงทุน นําเสนอสิทธิประโยชนพิเศษ และโครงการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันตาง ๆ สําหรับ
ผูประกอบการที่จะลงทุนในพื้นที่ใหไดรับทราบและเขาใจ
๒. กระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานีและสตูล
หอการคาจังหวัดปตตานี ตลอดจนผูประกอบการจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปนประโยชนตอการสงเสริมการลงทุน
และการประกอบการอุตสาหกรรมในทุกมิติ โดยมีประเด็นที่สําคัญ ไดแก
๒.๑ มาตรการสงเสริมการลงทุนใหมสําหรับ ๔ จังหวัดภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี สะบายอย และเทพา) ซึ่งใหสิทธิประโยชนเทาเทียมกัน จึงทําใหผูประกอบการ
หันมาลงทุนในจังหวัดสตูลและ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลาแทนที่จะลงทุนในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
๒.๒ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐใหสรางโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเปนโรงงานตนแบบ (เนื่องจากไมมี
เอกชนลงทุน) เชน โรงหีบน้ํามันปาลมในจังหวัดนราธิวาส
๒.๓ โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเมื่อครบกําหนดการยกเวนภาษีเงินไดแลว ขอใหสามารถนําเงินภาษี
ที่ตองชําระ (เชน ปที่ ๙ หลังจากครบกําหนด ๘ ป) มาลงทุนเพิ่มได
๒.๔ การชวยเหลือผูประกอบการเดิมซึ่งไดรบั ผลกระทบจากการปรับคาแรงขั้นต่ําในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว
ใหอยูรอดได ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการเพิ่มความสามารถในการแขงขันแลวหลายโครงการ เชน สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูป
อาหาร-บรรจุภัณฑ/ออกแบบแฟชั่นมุสลิม/อุดหนุนดอกเบี้ยเงินกูในการเปลี่ยนเครื่องจักร/ผูประกอบการสามารถรวมกลุมขอรับ
เงินอุดหนุนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน
๓. ประเด็นที่ผูประกอบการรองขอ ไดแก การจัดตั้งศูนยสงเสริมการลงทุนในพื้นที่แบบครบวงจร (One stop
service) การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางยากลําบาก โครงการในพื้นที่มักไมได
รับการอนุมัติ การขออนุญาตตั้งโรงงานในกรณีขัดผังเมืองรวม การสนับสนุนการตลาด การแสดงสินคา โดยเฉพาะตลาดเพื่อสงออก
ตางประเทศและการคาชายแดน รวมทั้งการขอปะการังเทียมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ําเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานแปรรูป
อาหาร
๔. กงสุลใหญมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลาไดเสนอใหเพิ่มการประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตและความรวมมือระหวางไทยและมาเลเซียเผยแพรใหนักธุรกิจมาเลเซียไดรับทราบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติตั้งดานตรวจความมั่นคง ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการตั้งดานตรวจความมั่นคงตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี บริเวณหนาสถานี
ตํารวจภูธรหนองจิก ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๓ สายหาดใหญ-ยะหริ่ง ระหวาง
หลักกิโลเมตรที่ ๘๒-๘๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการบริ จาคใหกับ ศูนยอํานวยการบริห ารจังหวั ดชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือผูไดรับ ผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต) มีสาระสําคัญคือ ยกเวนภาษีเงินไดเพื่อชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงิน
ที่บริจาคใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินหรือทรัพยสินที่บริจาคใหกับ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ
นานาประเทศ
๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง (ระยะที่ ๑๓ ตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทางตอไป
เป น ระยะที่ ๑๓ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖-๓๑ มี น าคม ๒๕๕๗ วงเงิ น ชดเชยรวมทั้ ง สิ้ น ๒,๐๘๕ ล า นบาท โดยให
สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยคาใชจายจากการดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน
ดานการเดินทางตอไป
๑.๑.๑ มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดา จํานวน ๘๐๐ คันตอวัน ใน ๗๓ เสนทาง ใหบริการ
แกประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งไดประมาณการคาใชจายในวงเงิน จํานวน ๑,๕๕๓ ลานบาท
๑.๑.๒ มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ ดําเนินการผานการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถไฟชั้น ๓ เชิงสังคม จํานวน ๑๖๔ ขบวนตอวัน และรถไฟชั้น ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย
จํานวน ๘ ขบวนตอวัน ใหบริการแกประชาชน โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งไดประมาณการคาใชจายในวงเงิน จํานวน ๕๓๒ ลานบาท
๑.๒ กําชับใหกระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน
ดา นการเดิน ทางที่มี ความชั ดเจน และเป นประโยชนต อประชาชนอย างแทจ ริง ให แ ลว เสร็ จก อนสิ้ นสุ ดการดํ าเนิน มาตรการ
ลดคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง ระยะที่ ๑๓
๒. ใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดการพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ ย วกั บ แนวทางและมาตรการลดภาระค า ครองชี พ ของประชาชนด า นการเดิ น ทาง โดยเฉพาะผู มี ร ายได น อ ยให แ ล ว เสร็ จ
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการ
ลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง (ระยะที่ ๑๒ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)]
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการเรงศึกษาแนวทางการดําเนินมาตรการ
เพื่อใหผลการศึกษามีความครบถวนและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย
ที่แทจ ริง ไปประกอบการพิจารณาด วย สําหรับคา ใชจ ายในการดําเนิ นการตามมาตรการ อนุ มัติแ ละเห็ นชอบตามความเห็ น
ของสํานักงบประมาณ โดยอนุมัติให ขสมก. กูเงินในวงเงิน ๑,๕๕๓ ลานบาท ตามนัยมาตรา ๗ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ และเห็นชอบให รฟท. กูเงินในวงเงิน ๕๓๒ ลานบาท ตามนัยมาตรา ๓๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อชดเชยการดําเนินการตามมาตรการ โดยใหกระทรวงการคลัง
เปนผูค้ําประกันเงินกู และใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อชดเชยเงินตนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหแก
ขสมก. และ รฟท. สําหรับการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวตอไป
๓. ใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการในการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการรถรวมประจําทางเพื่อลดตนทุนการใหบริการ ซึ่งจะสง
ผลกระทบถึงประชาชนผูใชบริการ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการขายขาวสารที่ใชไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่อนุมัติงบประมาณเพื่อชดเชยสวนตางของราคาที่ไดรับอนุมัติใหจําหนายกับราคาตลาด
จากการดําเนินโครงการขาวสารบริจาค ขาวสารธงฟา และขาวสารจําหนายใหองคกรของรัฐ ในวงเงิน ๗,๐๔๘.๑๕ ลานบาท
ซึ่งเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ทําใหมีการสงมอบและ/หรือการจําหนายขาวในสต็อกของโครงการรับจํานํา
ที่มีระดับราคาต่ํากวาราคาตลาด ตามมติคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดยใหจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําป ๒๕๕๗
และใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ในระยะตอไปหากมีความจําเปนตองดําเนินโครงการ
ในลั กษณะดั งกลาว ใหห นวยงานเจ าของโครงการเสนอคณะรั ฐมนตรี พิจ ารณาใหความเห็น ชอบก อนดํ าเนินการ และขอตั้ ง
งบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ
๒. การเบิกจายงบประมาณเพื่อการชดเชยสวนตางราคาตามที่ไดรับอนุมัติในขอ ๑ ใหกระทรวงพาณิชยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณและเบิกจายงบประมาณตามจํานวนที่จะตองชดเชยจริงภายใน
วงเงินที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอไป
๓. ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของถือเปนหลักปฏิบัติวาในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานใดมีความจําเปน
ตองจัดหาสินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภคชนิดตาง ๆ ที่มีอยูในสต็อกของรัฐบาล (เชน ขาวสาร เปนตน) เพื่อนําไปใชชวยเหลือ
หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล (เขน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จัดจําหนายขาวสารราคาถูกแกประชาชน และกรมราชทัณฑ
กระทรวงยุติธรรม จัดหาขาวสารเพื่อใชจัดเลี้ยงผูตองขัง เปนตน) ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินการจัดหาโดยใชจาย
จากงบประมาณที่หนว ยงานไดรับการจัดสรรแลว หรือ ดําเนิน การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจา ยประจําปเพื่ อการดั งกลา ว
ไวที่หนวยงานของตน โดยรายละเอียดในการเบิกจายใหขอตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ อ นุ มั ติ ให อ งค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพโอนเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากแผนงานการจัดการหนี้ภาครัฐ โครงการชําระหนี้เงินกูเพื่อชดเชยคาใชจายในการดําเนินการ
ตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน เปนแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการอุดหนุนเพื่อชดเชยคาใชจายในการดําเนินการ
ตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน จํานวน ๑,๗๒๖.๔๔๔๘ ลานบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใหตกลง
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคา
และเศรษฐกิจของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงาน
การวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นรอยละ ๐.๑๖
(เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ลดลงรอยละ ๐.๐๑) จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ ๐.๑๖
จากการสูงขึ้นของราคาหมวดไขและผลิตภัณฑนม หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา หมวดขาว แปง
และผลิตภัณฑจากแปง และหมวดอาหารสําเร็จรูป สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ ๐.๑๕
จากการสูงขึ้นของหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล หมวดเคหสถาน หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา และหมวดการตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล
๒. ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นรอยละ ๐.๐๙
สินคาและบริการที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดอาหารสําเร็จรูป หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป ๒๕๕๗ มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว
ป ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร รายงานผลการดําเนินการมาตรการ
แก ไขปญ หายางพาราทั้ง ระบบป ๒๕๕๗ มาตรการแทรกแซงตลาดข าวโพดเลี้ ยงสัต ว ป ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับ จํา นํ า
ขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ โดยผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ของกรมสงเสริมการเกษตรซึ่งมีหนาที่
ในการรั บ ขึ้ น ทะเบี ยนเกษตรกร ประชาคม และออกใบรั บรองใหกั บ เกษตรกรผู ป ลู กยางพารา ขา วโพดเลี้ ย งสั ต ว และข า ว
ในป ๒๕๕๖/๕๗ ดังนี้
๑.๑ ยางพารา เกษตรกรแจงขึ้นทะเบียนแลว จํานวน ๕๗๕,๒๔๑ ครัวเรือน รับขึ้นทะเบียนและบันทึกในระบบ
สารสนเทศเกษตรกรผูป ลูกยางพาราแลว จํานวน ๒๑๖,๔๑๓ ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ๓,๑๔๑,๕๗๒ ไร พื้นที่เปดกรีด ๒,๕๓๖,๓๘๐ ไร
สงรายชื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปดกรีดระดับตําบลดําเนินการแลว จํานวน ๓,๗๙๒ ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ๔๓,๗๖๗ ไร
พื้นที่เปดกรีด ๓๘,๔๓๕ ไร
๑.๒ ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรขึ้นทะเบียนแลว จํานวน ๑๓๕,๘๔๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๒,๔๒๕,๘๑๐ ไร ผลผลิต
๑,๗๓๕,๔๒๗ ตัน เกษตรกรผานประชาคม จํานวน ๒๘,๕๘๔ ครัวเรือน พื้นที่ ๕๘๓,๐๗๓ ไร ผลผลิต ๔๐๔,๕๓๐ ตัน (คิดเปนรอยละ
๒๑.๐๔ ของจํานวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน) ออกใบรับรอง ๒๓,๐๓๘ ครัวเรือน พื้นที่ ๔๔๑,๘๒๗ ไร ผลผลิต ๓๐๖,๓๓๒ ตัน
(คิดเปนรอยละ ๘๐.๖๐ ของจํานวนครัวเรือนที่ผานการประชาคม)
๑.๓ ขา ว เกษตรกรขึ้ น ทะเบี ย นแล ว จํา นวน ๒,๓๔๓,๘๒๔ ครั ว เรื อน พื้ นที่ ๔๑,๘๙๙,๐๘๐ ไร ผลผลิ ต
๑๗,๘๕๔,๗๐๘ ตัน เกษตรกรผานประชาคม จํานวน ๓๘,๗๙๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๘๕๓,๓๓๓ ไร ผลผลิต ๔๘๓,๐๘๖ ตัน (คิดเปน
๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

รอยละ ๑.๖๖ ของจํานวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน) ออกใบรับรอง ๑๙,๒๘๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๓๙๘,๑๓๙ ไร ผลผลิต ๒๓๙,๐๗๓ ตัน
(คิดเปนรอยละ ๔๙.๗๒ ของจํานวนครัวเรือนที่ผานการประชาคม)
๒. ใหกระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิ ชย และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งบประมาณ และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ เกี่ย วกั บการเรง ดํา เนิน มาตรการการแก ไขปญ หายางพาราทั้ งระบบ
ป ๒๕๕๗ โดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง การเขมงวดตอการตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกรผูปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวที่เขารวมโครงการเพื่อปองกันการสวมสิทธิ์และการบุกรุกปา การเรงรัดดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว โดยดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
การเรงประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสิทธิครอบครองประกอบการออกใบรับรอง
เกษตรกรผูปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวแกเกษตรกรอยางทั่วถึงและตอเนื่อง การประเมินผลสําเร็จการดําเนิน
โครงการเพื่อใชเปนแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะตอไป รวมทั้งการเตรียมความพรอม
และการปรับตัวของเกษตรกรในการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ นอกจากนี้
ควรเพิ่มการรายงานการปองกันปญหาการทุจริตในกระบวนการขึ้นทะเบียนและการทําประชาคม ตลอดจนผลจากการปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงานของโครงการใหมีความรัดกุมมากขึ้น และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลเกษตรกรใหมีความถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อใหการลงทะเบียนตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบในระดับพื้นที่ ซึ่งจะชวยปองกันเรื่องการสวมสิทธิได ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การชวยเหลือเกษตรกรเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินที่ใชในการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ อีกจํานวน ๖,๖๖๐ ลานบาท
(คํานวณจากปริมาณรับจํานําที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๒๕,๐๐๐-๔๕๐,๐๐๐ ตัน คูณราคารับจํานําขาวเปลือก ๕% ตันละ
๑๔,๘๐๐ บาท) โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจายไปพลางกอน ในวงเงิน ๖,๖๖๐ ลานบาท
โดยชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระคืนตนเงิน จํานวน ๖,๖๖๐ ลานบาท
ให ธ.ก.ส. ตอไป เนื่องจากเกษตรกรนําขาวเปลือกมาเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ภายในกรอบ
ระยะเวลาการรับจํานําที่กําหนดคือ ไมเกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรใหความสําคัญกับการชวยเหลือเกษตรกรดานการพัฒนาคุณภาพ
ขาวและการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากขาว รวมทั้งควรมีแนวทางชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและไมมีขาวเหลือขาย ที่ไมมี
โอกาสเขารวมโครงการฯ โดยเนนการพัฒนาประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต เพื่อใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางเปนธรรม
และทั่วถึง ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกขาว ป ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไมสามารถใชสิทธิ์ ครั้งที่ ๒
เขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป ๒๕๕๕/๕๖ ไดทันวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เปนกรณีพิเศษ โดยอนุมัติวงเงินจํานวน
๑,๙๐๗ ลานบาท ซึ่งไมรวมอยูในวงเงินโครงการรับจํานําขาวเปลือก จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหใช
ในการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ เนื่องจาก
เปนผลจากการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ขอใหเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกและปลอยน้ําชลประทานลาชา
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) รองประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑
(ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ
๒. ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจายเงินชวยเหลือไปกอน และใหสํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 ทั้งนี้ ให ธ.ก.ส. ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไปดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสราง
เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปยอดจําหนายงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกลดวยพระบารมี"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานสรุปยอดจําหนายงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP
กาวไกลดวยพระบารมี” โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารชาเลนเจอร ๑-๓ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานดังกลาวไดรับความสําเร็จและการตอบรับจากประชาชนผูเขาชมงาน และผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP เปนอยางดียิ่ง โดยมียอดการจําหนายสินคา จํานวน ๘๒๐,๔๖๑,๑๐๕ บาท มีผูเขาชมงาน ๓๙๓,๒๗๓ คน
ประกอบดวย ประเภท OTOP ๓-๕ ดาว ยอดจําหนาย ๖๖๔,๙๐๙,๘๕๕ บาท ประเภท OTOP เพื่อสุขภาพ ยอดจําหนาย
๑๒,๔๕๗,๗๑๘ บาท ประเภท ศอ.บต. ยอดจําหนาย ๔,๔๘๙,๔๑๔ บาท ประเภท OTOP ชวนชิม ยอดจําหนาย ๒๓,๖๗๖,๙๕๖ บาท
ประเภทสมาคมคนพิการ ยอดจําหนาย ๓,๖๗๗,๔๐๐ บาท ประเภท OTOP ฮาลาล ยอดจําหนาย ๕,๔๑๕,๔๐๐ บาท ประเภทศิลปาชีพ
ยอดจําหนาย ๑๐,๐๑๒,๗๗๖ บาท ประเภท OTOP (KBO) ยอดจําหนาย ๑๑,๖๙๗,๖๐๓ บาท และประเภท OTOP ของขวัญของฝาก
ยอดจําหนาย ๘๔,๑๒๓,๙๘๓ บาท

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม

๑๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพื้นที่แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต
แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และ
แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอรายงานขอเท็จจริงการชุมนุมซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอันเปนกรณีจําเปนในการรักษาประโยชนสําคัญของประเทศและเปนกรณีฉุกเฉิน
๒. เห็นชอบ
๒.๑ รางประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ รางประกาศ เรื่อง การใหพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๓ รางขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รวม ๓ ฉบับ (ในเขตพื้นที่แขวงดุสิต และแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบปรามศัตรูพาย กรุงเทพเทพมหานคร)
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ซึ่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายนิพนธ ฮะกีมี) ตรวจพิจารณาแลว
และใหดําเนินการตอไปได ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง หรือสามารถ
ดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติแลว ก็ใหยกเลิกประกาศ และขอกําหนดดังกลาว
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทราบโดยเร็ว
๓. ใหหนวยงานดานความมั่นคง และกระทรวงการตางประเทศ จัดใหมีการชี้แจงจัดทําความเขาใจกับประชาชน
และผูที่เกี่ยวของดวยวา การออกประกาศและขอกําหนดตามพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ
เปนการปองกันเหตุราย และความวุนวาย รวมทั้งคุมครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของทางราชการ และประชาชน
ที่มารวมชุมนุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพื้นที่แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต
แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และ
แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบ
ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพื้นที่แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด
เขตบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏ
เหตุก ารณอัน กระทบตอ ความมั่น คงภายในราชอาณาจัก รตอ ไป ตั้ง แตวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๕๖ ถึง วัน ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด
แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบรายงานข อ เท็ จ จริ ง และการประเมิ น สถานการณ ต ามที่ ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย
ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) สํานักงานขาวกรองแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทย เสนอ และเห็นชอบใหขยายระยะเวลา
การประกาศพื้นที่เหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบ
๒.๑ รางประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ รางประกาศ เรื่อง การใหพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๓ รางขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
รวม ๓ ฉบับ (ในเขตพื้นที่แขวงดุสิต และแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบปรามศัตรูพาย กรุงเทพเทพมหานคร)
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง หรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติแลว ก็ใหยกเลิกประกาศ และขอกําหนดดังกลาว และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รายงานผลตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทราบโดยเร็ว
๓. ใหหนวยงานดานความมั่นคง และกระทรวงการตางประเทศ จัดใหมีการชี้แจงจัดทําความเขาใจกับประชาชน
และผูที่เกี่ยวของดวยวา การออกประกาศและขอกําหนดตามพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ
เปนการปองกันเหตุราย และความวุนวาย รวมทั้งคุมครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของทางราชการ และประชาชน
ที่มารวมชุมนุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (ใหขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ
อันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในเขตพื้นที่แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร)
คณะรัฐมนตรีมี มติรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พื้น ที่ปรากฏเหตุก ารณอันกระทบ
ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต
แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร) ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

๑๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี เ สนอว า เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ นการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม จึงขอให
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหนาในการเตรียมการจัดงานดังกลาวตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งตอไปในวันอังคารที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดวย

๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนแมบทโครงการหมูบานพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน
และจังหวัดตาก
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบแผนแมบทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) เพื่อเสริมสรางคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายแดน จํานวน ๔๘ หมูบาน
(จังหวัดเชียงใหม ๑๓ หมูบาน จังหวัดแมฮองสอน ๓๔ หมูบาน จังหวัดตาก ๑ หมูบาน) ใหมีภูมิคุมกันตนเองในการปองกันและแกไข
ปญหาที่กระทบตอความมั่นคง โดยใหคนและชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
สามารถสนับสนุนหนวยงานรัฐในการเสริมสรางความมั่นคงชายแดน เฝาระวังแจงเตือน ตลอดจนเปนการสงเสริมความสัมพันธอนั ดี
กับชุมชนประเทศเพื่อนบาน โดยมียุทธศาสตรดําเนินงานของแผนแมบทโครงการฯ รวม ๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตร
การเสริมสรางความมั่นคง ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ใหปรับแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหนวยงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการในพื้นที่เปาหมายเรงดวน และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับในแผนงบประมาณปกติ
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากมีโครงการที่จําเปนเรงดวนและไมสามารถ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานปกติของหนวยงาน เห็นสมควรใหเสนอของบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนตอไป

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว
ครั้ ง ที่ ๒๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ นครหลวงเวี ย งจั น ทน สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบว า ความตกลงว า ด ว ยความร ว มมื อ ด า นความมั่ น คงบริ เ วณชายแดนระหว า งรั ฐ บาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จะหมดอายุลงในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเห็นวา
ความตกลงดัง กลา วเป นประโยชน จึงเห็นชอบในหลั กการให แกไ ขความตกลงเพื่อ ใหมี ผลต อไปหรือ ทําความตกลงฉบั บใหม
โดยดําเนินการตามกฎหมายภายในของแตละฝายใหครบถวนกอนมีผลบังคับใช

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. ที่ป ระชุม แสดงความยิ นดีตอ ความคืบหนา ในการปฏิบั ติงานของคณะอนุก รรมการรวมมือรัก ษาความสงบ
เรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว และเห็นชอบใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยผลัดกัน
เปนเจาภาพ แตเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น กรณีเรงดวน และมีฝายใดฝายหนึ่งเสนอ ทั้งสองฝายจะตองเปดการประชุมสมัยวิสามัญ
ขึ้นทันที เพื่อรวมกันแกไขปญหาใหจํากัดอยูในระดับทองถิ่น โดยกําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการฯ ผูสังเกตการณพรอมเจาหนาที่
เขารวมประชุม ฝายละไมเกิน ๒๕ คน
๓. ที่ประชุมสนับสนุนการจัดการประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งฝายลาว
จะเปนเจาภาพตอไป
๔. ที่ประชุมแสดงความยินดีตอความสําเร็จในการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดน
ระดับจังหวัดและแขวง สําหรับจังหวัดและแขวงที่ยังไมไดมีการประชุมรวมกัน จะสนับสนุนใหมีการประสานงานและแลกเปลี่ยน
ขาวสารระหวางกันอยางตอเนื่อง และใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยใหเชิญผูแทนคณะอนุกรรมการรวมมือ
รักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว เขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณฝายละไมเกิน ๒ คน
๕. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให มี ก ารเสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ แ ละการแลกเปลี่ ย นการเยื อ นซึ่ ง กั น และกั น ระหว า ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แมทัพภาคที่ ๒
และแมทัพภาคที่ ๓ ราชอาณาจักรไทยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ หัวหนากรมใหญเสนาธิการกองทัพประชาชนลาว
และหัวหนากรมใหญตํารวจ กระทรวงปองกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแสดงความยินดีที่ฝายลาว
จะสงขาราชการของกองทัพประชาชนลาวเขารับการศึกษาหลักสูตรทางทหารของไทยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการจัดการประชุมคณะกรรมการรวม ไทย-ลาว วาดวยความรวมมือดานกิจการตํารวจ ครั้งที่ ๓ ซึ่งฝายไทยจะเปน
เจาภาพตอไป
๖. ที่ประชุมยินดีตอผลการหารือระหวาง ดร. สุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล กับ ดร. ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝายในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมของสองประเทศ
ในวั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ ที่ น ครหลวงเวี ย งจั น ทน ซึ่ ง เห็ น ชอบที่ จ ะให ก ารดํ า เนิ น การด า นเขตแดนอยู ภ ายใต
กรอบคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม ไทย-ลาว และใหมีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม ไทย-ลาว ครั้งที่ ๙ ที่ฝายไทย
จะเปนเจาภาพภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๗. ที่ประชุมเห็นชอบใหทั้งสองฝายดําเนินการตรวจพื้นที่ชายแดนรวมกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง แตในกรณีมีปญหา
เกิดขึ้น หากมีฝายใดฝายหนึ่งเสนอ ทั้งสองฝายตองพรอมกันไปตรวจสอบพื้นที่โดยทันที
๘. ที่ประชุมสนับสนุนใหจัดการประชุมคณะกรรมการรวม ไทย-ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามลําแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง ครั้งที่ ๔ ซึ่งฝายลาวเปนเจาภาพโดยเร็ว
๙. ที่ประชุมเห็นชอบใหทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน และใหแตละฝายมีการลาดตระเวน
ตรวจพื้นที่ชายแดนของตนเพื่อรวมกันสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการคายาเสพติดใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสนับสนุนใหปฏิบัติ
ตามความรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย-ลาว ของบันทึกการประชุมคณะผูวาราชการ
จังหวัดและเจาแขวงชายแดน ไทย-ลาว ครั้งที่ ๙ อยางเครงครัด
๑๐. ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว จัดทํา
รางแผนงานประกอบการดําเนินการเพื่อความรวมมือดานความมั่นคงชายแดน ไทย-ลาว ใหมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป
๑๑. ที่ประชุมแสดงความยินดีตอคณะอนุกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไปทั้งสองฝาย
มีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูประสานงานพรอมระบบการติดตอสื่อสารที่มีอยูในปจจุบัน ระหวางคณะอนุกรรมการรวมมือรักษา
ความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ระหวางคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนระดับจังหวัด
และแขวง ระหวางกองกําลังปองกันชายแดนของไทยกับกองบัญชาการทหารแขวงของลาว รวมทั้งระหวางหนวยประสานงาน
ชายแดนประจําพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒. ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการแกไขปญหาการกอการรายสากลภายในกรอบของอาเซียนดวยการแลกเปลีย่ นขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกันอยางใกลชิด
๑๓. ที่ประชุมเห็นชอบใหเพิ่มการประสานงานและรวมมือกันในการปองกันการลักลอบคาชนิดสัตวปาและพืชปา
ที่ผิดกฎหายตามชายแดนของทั้งสองประเทศ
๑๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑๔. ที่ประชุมเห็นชอบที่จะประสานและสนับสนุนใหสวนราชการที่เกี่ยวของของทั้งสองฝายรวมกันแกไขปญหา
ผูลักลอบเขาเมืองในภาพรวม รวมทั้งชาวมงลาวลักลอบเขาเมืองที่ยังคงเหลือยูในไทยสงกลับใหลาว ตามสถานการณที่เหมาะสม
หากฝายใดฝายหนึ่งมีขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการปองกันและแกไขปญหาผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะชาวมงลาว
ลักลอบเขาเมือง ใหแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเพื่อรวมกันพิจารณาแกไขตามแนวทางที่เหมาะสมตอไป
๑๕. ฝายไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๑ โดยจะแจงกําหนดเวลาและสถานที่จัดการประชุม
ใหทราบตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๒๗-๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิว อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผูบัญชาการทหารสูงสุด
และพลเรือเอก อากุส ซูฮาโตโน ผูบัญชาการทหารสูงสุด อินโดนีเซีย เปนประธานรวม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในประเด็นสําคัญ ไดแก การใหคณะอนุกรรมการรวมทุกคณะติดตามและดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ทั้งสองฝาย
เห็นชอบ การเพิ่มความรวมมือระหวางกองทัพทั้งสองประเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานดานยุทธการและการฝกเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด การเรงจัดทําบันทึกความเขาใจและระเบียบปฏิบัติ
ประจําการลาดตระเวนรวมทางทะเลระหวางกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ในการประชุม Navy to Navy Talk
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ที่ประเทศอินโดนีเซีย การดํารงบทบาทการเปนผูนําของการประชุมเครือขายการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพอาเซียน การสงเสริมความรวมมือดานการประชาสัมพันธ (Public Affairs) และการแพทยทหาร ภายใตการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการรวมดานยุทธการและการฝก การพิจารณาความเปนไปไดในการเพิ่มความรวมมือดานสงกําลังบํารุง ภายใต
คณะอนุกรรมการรวมดานสงกําลังบํารุง รวมทั้งจัดการเลนกอลฟประเพณีประจําปตอเนื่องหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย และจัดการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๘ ในป ๒๕๕๗ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กําหนดใหป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปแหงการรณรงคดานการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ "อัคคีภัยปองกันได
แคใสใจไมประมาท"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ กําหนดใหป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปแหงการรณรงคดานการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ
“อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท”
๑.๒ กําหนดกิจกรรมในการรณรงคดานการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย ป พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒.๑ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือกับกรุงเทพมหานครและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจัดการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมและการปฏิบัติตนอยางปลอดภัยเมื่อตองเผชิญกับอัคคีภัย
รวมถึงความสําคัญของการติดตั้งอุปกรณและระบบเตือนภัยตาง ๆ โดยเฉพาะในที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง โรงงาน
อุตสาหกรรม ศูนยการคา โรงมหรสพ ฯลฯ ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
๑.๒.๒ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือกับกรมประชาสัมพันธในการประชาสัมพันธ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยดานตาง ๆ แกสาธารณชนผานสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
๑.๒.๓ จังหวัดทุกจังหวัดจัดสัปดาหรณรงคการปองกันอัคคีภัยเพื่อเปนการสรางความตระหนักและการมีสวนรวม
ในการปองกันอัคคีภัย โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ โดยเฉพาะในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ตาง ๆ
๒. ใหปรับแกไขหัวขอการรณรงค จากเดิม “อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท” เปน “อัคคีภัยปองกันได
ตองใสใจไมประมาท”
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๓. คา ใชจ ายในการดํา เนิ นการใหห นวยงานที่ เกี่ย วข องพิจารณาปรับแผนการปฏิ บัติ งานและแผนการใช จา ย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปดําเนินงานตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๔. ให กปภ.ช. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการดวย
๔.๑ ควรวางระบบการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคเอกชนในการวางแผนการดําเนินงานและประสานงานการปองกันและแกไขอัคคีภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีอาคารสูง
และเปนแหลงทองเที่ยว เชน กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เปนตน ทั้งนี้ ควรกําหนดใหมีการซอมการเผชิญเหตุการณและการชวยเหลือ
อยางสม่ําเสมอ
๔.๒ ควรกําหนดมาตรการการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณการปองกันและระงับอัคคีภัยของหนวยงาน
องคกร และสถานที่ตาง ๆ อยูเสมอ และจัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟและทางเขาออกอาคารในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
๔.๓ ปจจุบันสภาพปาในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความชื้นนอยและอากาศแหง หนวยงานที่เกี่ยวของควรเตรียมความพรอมในการปองกันและเฝาระวังไฟปาที่จะเกิดขึ้นดวย

๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย
ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะ
ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานขอมูลปญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ดานการปองกันอาชญากรรม
๑.๑ คดีกลุมที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ มีการรับแจงคดีทั้งสิ้น ๓๔๒ คดี
๑.๒ คดีกลุมที่ ๒ คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ มีการรับแจงคดีทั้งสิ้น ๑,๘๒๙ คดี
๑.๓ คดีกลุมที่ ๓ คดีประทุษรายตอทรัพย มีการรับแจงคดีทั้งสิ้น ๔,๒๐๖ คดี
๒. ดานการปราบปรามอาชญากรรม
๒.๑ คดีกลุมที่ ๑ จับกุมได ๑๘๒ คดี คิดเปนรอยละ ๕๓.๒๒ ของการรับแจง (๓๔๒ คดี)
๒.๒ คดีกลุมที่ ๒ จับกุมได ๘๔๘ คดี คิดเปนรอยละ ๔๖.๓๖ ของการรับแจง (๑,๘๒๙ คดี)
๒.๓ คดีกลุมที่ ๓ จับกุมได ๑,๕๘๒ คดี คิดเปนรอยละ ๓๗.๖๑ ของการรับแจง (๔,๒๐๖ คดี)
๓. ดานการประชาสัมพันธ ไดเรงรณรงคประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง ใหประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของตนเองใหมากยิ่งขึ้น โดยไมเปดโอกาสใหคนรายเขามาประทุษรายตอทรัพยของตนเอง
ไดงาย รวมทั้งการใหความรวมมือในการแจงเบาะแสการกระทําผิดของคนราย สําหรับกรณีที่มีก ารจับกุมผูกระทําผิดในคดี
ที่กอใหเกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบตอความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ใหพิจารณาจัดแถลงขาว
ทางสื่อมวลชนใหประชาชนไดรับทราบ
๔. จากผลการดําเนินการในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ พบวาในดานการปองกันอาชญากรรมในภาพรวม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมใหอยูในระดับเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวได เนื่องจากไดมีคําสั่งใหทุกหนวยงาน
ในสังกัด เขมงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ลอแหลมหรือเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม สงผลใหสถิติคดีอาญา
ลดนอยลง สวนดานการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุมคดีมีผลการปฏิบัติไมผานเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว จึงไดสั่งการ
ใหผูบังคับบัญชาแตละระดับเรงรัดมาตรการดานสายตรวจใหมีความถี่เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามหวงเวลา
ที่เกิดเหตุมากของแตละพื้นที่ ใหหนวยปฏิบัติพิจารณาระดมกวาดลางอาชญากรรมในหวงเวลาที่เหมาะสมเปนประจําทุกเดือน ๆ ละ
ไม น อ ยกว า ๑๐ วั น เร ง รั ด จั บ กุ ม ผู ก ระทํ า ผิ ด ตามหมายจั บ คดี ค า งเก า อย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การระดมกวาดล า งยาเสพติ ด
ตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคัญ (หลังปรับปจจัยฤดูกาล) ในเดือน
สิงหาคมแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นทั้งดานการใชจายและการผลิต โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคภาคเอกชน การสงออก
การผลิตภาคเกษตร การผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการทองเที่ยวซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น
๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เครื่องชี้ดานอุปสงคเริ่มปรับตัวดีขึ้นทั้งดานการบริโภค
ภาคเอกชนและการสงออก ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังปรับตัวลดลง เนื่องจากฐานที่สูง (รถยนตและการนําเขาสินคาทุน) และ
การเบิกจายงบประมาณยังปรับตัวลดลง ในดานการผลิต จํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวเรงขึ้น ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัว
ชาลง การสงออกเริ่มขยายตัว อยางไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรยังคงปรับตัวลดลงตามการลดลงของผลผลิตขาวนาปรัง ขาวโพด
และประมง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภัยแลง ภาวะฝนทิ้งชวง และโรคตายดวนในกุง ตามลําดับ
๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑที่นาพอใจ อัตราเงินเฟอจะชะลอตัวตอเนื่อง อัตราการวางงาน
อยูในระดับต่ําและดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มกลับมาเกินดุล
๑.๔ สถานการณดานการคลัง การเบิกจายงบประมาณ และการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลในเดือนสิงหาคมต่ํากวา
เดือนเดียวกันของปกอน ขณะที่หนี้สาธารณะลดลงจากเดือนกอนหนา
๑.๕ สถานการณดานการเงิน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สินเชื่อธนาคารพาณิชยขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอนหนา
ตามการขยายตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจ สวนสินเชื่อภาคครัวเรือนชะลอตัวลง ในขณะที่เงินฝากขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง สงผลให
สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากเพิ่มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูทรงตัวตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เงินบาทออนคาลง
สอดคลองกับการไหลออกสุทธิของเงินทุนเคลื่อนยาย
๒. แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๖ มีแนวโนมขยายตัวในชวงรอยละ ๓.๘-๔.๓ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยทั้งปในชวง
รอยละ ๒.๓-๒.๘ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ ๐.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อยางไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในช วงที่ เหลือของป ยั งมีข อจํ ากั ดเพิ่มเติ มจากผลกระทบจากป ญหาอุ ทกภั ย ในขณะที่ การแก ไขป ญหาเพดานหนี้ สาธารณะของ
สหรัฐอเมริกายังคงเปนสถานการณที่ตองติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจายเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
หลังจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินประมาณ ๒๖.๒๕๕๐ ลานบาท
๑.๒ อนุ มัติก ารขยายระยะเวลาการดํ าเนิ นงานและการเบิ กจา ยเงิ นกูภ ายใต พ.ร.ก. ตามแผนปฏิบั ติการ
ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดแก
๑.๒.๑ โครงการวิ จั ย สู ภ าคเอกชน ณ โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย สระบุ รี
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๒๓.๙๐๕๐ ลานบาท โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน พ.ร.ก.
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๒.๒ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพส ว นราชการ (รายการก อ สร า งศู น ย กี ฬ าและนั น ทนาการ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๑๓๙.๒๐ ลานบาท โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๒.๓ โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (รายการกอสราง
หอประชุม ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔.๙๕๗๑ ลานบาท และโครงการเพิ่มศักยภาพสวนอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(รายการกอสรางอาคารวิจัยและนวัตกรรม) วงเงิน ๗๒ ลานบาท ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน พ.ร.ก.
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ
๑.๒.๔ โครงการกอสรางอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผูสูงอายุ วงเงิน ๖๙๙.๗๐ ลานบาท และโครงการผลิต
และพัฒนาศักยภาพแพทยและบุคลากร ดานสาธารณสุข วงเงิน ๓.๙๗๖๑ ลานบาท ของสภากาชาดไทย โดยใหขยายระยะเวลา
การเบิกจายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามลําดับ
๑.๒.๕ รายการกอสรางของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๓๒๓.๙๒๒๗ ลานบาท
เบิกจายถึงระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖-เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามความคืบหนาของแตละโครงการและอนุมัติการยกเลิก
รายการกอสรางของกระทรวงสาธารณสุข และนําวงเงินกูดังกลาวรวมเปนวงเงินเหลือจายในสาขาเศรษฐกิจตอไป
๑.๒.๖ เงิ น สํ า รองจ า ยและค า ประกั น ผลงานที่ จ ะต อ งเบิ ก จ า ยหลั ง การดํ า เนิ น โครงการแล ว เสร็ จ
จึงไมสามารถเบิกจายไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายจนกวาการเบิกจายรายการดังกลาวจะแลวเสร็จ
๑.๓ อนุมัติการยกเลิกโครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
ประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ วงเงิน ๙,๙๑๑,๕๐๐ บาท และนําวงเงินกูดังกลาวรวมเปนวงเงิน
เหลือจายในสาขาเศรษฐกิจตอไป
๑.๔ จัดสรรเงินสํารองจายเพื่อเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไดแก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน ๖ รายการ วงเงิน ๒๑,๗๖๔,๐๙๖.๓๗ บาท และสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๔๖๕,๙๕๔ บาท
๒. ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรใหหนวยงานเรงรัดการดําเนิน
โครงการเดิมใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาใหมที่ขยายใหในครั้งนี้ และไมควรใหมีการนําเสนอโครงการใหมใด ๆ ที่จะเปนภาระ
ผูกพันกับการขยายกรอบระยะเวลาอีก เนื่องจากการบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดดังกลาวไดเลยกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดไวเดิมในป ๒๕๕๕ มาระยะหนึ่งแลว ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป โดยรางพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้
๑.๑ แกไขเพิ่มเติมบทนิยาม
๑.๒ แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย
๑.๓ ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด ๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
๑.๔ แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการเพิกถอน
การจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ

๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มาตรา ๑๕/๑

๑.๕ แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในการกํากับดูแลนิติบุคคลเฉพาะกิจ
๑.๖ แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษกรณีความผิดเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง และ

๒. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เห็นควร
ตรากฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจขึ้นใชบังคับ โดยใหมีการผลักดันกฎหมายดังกลาวไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติฯ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๓. ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรใหความเขมงวดกับการกํากับดูแลการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของนิติบุคคล
เฉพาะกิ จ เพื่ อ จํ า กั ด ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทํ า ธุ ร กรรมที่ ซั บ ซ อ นและการทํ า ธุ ร กรรมไขว จ ากการแปลงสิ น ทรั พ ย
เปนหลักทรัพย ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ย
FIDF 1 และ FIDF 3
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติใหโอนเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institution Development
Fund : FIDF) เขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๒๖,๒๐๐ ลานบาท โดยใหกองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคลอง
ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ในระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ หากกองทุนฯ ไดรับเงินที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาทบทวนเพื่อขออนุมัตินําสงเงิน
เขาบัญชีสะสมฯ เพิ่มเติมตอไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ใหกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ น รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห ง ชาติ ที่ เ ห็ น ควรให กองทุ น ฯ ขออนุ มั ติ
คณะรัฐมนตรีในการเพิ่มเงินนําสงเขาบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗
หากกองทุนฯ ไดรับเงินที่มีนัยสําคัญเพิ่มเติม และใหกระทรวงการคลัง และ ธปท. พิจารณาแนวทางในการเสริมสรางความแข็งแกรง
ของฐานะทางการเงินและบริหารจัดการสภาพคลองของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมกับบทบาทหนาที่และภารกิจเพิ่มเติมในการดําเนินการแกไขปญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
อันอาจกระทบตอเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินตามรางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่อยูระหวาง
การพิจารณาของรัฐสภา รวมทั้งให ธปท. แกไขปญหาฐานะการเงินเพื่อใหสามารถนําเงินกําไรสงเขาบัญชีสะสมเพื่อใชชําระตนเงินกู
ที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชดเชยความเสียหายของกองทุนฯ เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามนัยพระราชกําหนด
ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยกําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามยุทธศาสตรประเทศ (CS) และจัดสงใหสํานักงบประมาณตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณตลอดทั้งป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เต็มจํานวนวงเงินงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย ตลอดจนกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามยุทธศาสตรประเทศ (CS) ใหจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตรประเทศ (CS) ตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เต็มจํานวน
วงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร
ทั้งนี้ การจัดทําแผนตามขอ ๑ และขอ ๒ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหนํางบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางกอน มาเปนสวนหนึ่งของแผนที่
จัดทําขึ้นดวย
๓. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จัดทําแผนตามขอ ๑ และขอ ๒
สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อใชในการขอเบิกจายและใชจายงบประมาณ
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใชบังคับแลว โดยใหบันทึกขอมูลในระบบ
e-Budgeting [EvMIS หรือ EvMIS (CS)]
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการกําหนด
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยในสวนของแนวทางการจัดทํา
งบประมาณฯ ใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ทั้งมิตินโยบายสําคัญของรัฐบาลและมิติของ
พื้นที่เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และประสานสอดคลองกัน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๑.๒ สว นราชการ รัฐวิ สาหกิจ และหน วยงานอื่ น สํานั กงบประมาณ สํ านักงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิ จและสัง คมแห งชาติ และหนว ยงานเจ าภาพหลั กบู ร ณาการยุ ทธศาสตรข องประเทศ โดยร วมกัน ทบทวน/ปรั บปรุ ง
เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จของยุทธศาสตรประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
๑.๓ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตนประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑพิจารณาแผนความตองการงบลงทุน ในขั้นตอนการวางแผนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการงบลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรของประเทศ
๒. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเรงรัดการทําสัญญากอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินกันไว
เบิก เหลื่ อมป ของปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และป งบประมาณก อนหนา และเงิน งบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสํานักงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลการกอหนี้และการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ
ดังกลาว จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๓ กัน ยายน ๒๕๕๖ (เรื่อง มติคณะกรรมการติ ดตามเรงรั ดการใชจา ย
งบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)
๓. ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่น รวมทั้งกลุมจังหวัดและจังหวัดยึดหลักความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรประเทศที่มุงเนน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
ตัวชี้วัดในระดับจังหวัดดวย

๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง ที่ครบกําหนด
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ที่ออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ที่ครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง
ที่ครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รุน วงเงินรวม ๓๖,๐๐๐ ลานบาท ประกอบดวย พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒,๐๐๐ ลานบาท และพันธบัตร
รัฐบาลกรณีพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๓ ที่ครบกําหนดในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๔,๐๐๐ ลานบาท
๒. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๗ (LB236A) อายุคงเหลือ ๙.๙๐ ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓.๖๒๕ ตอป
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ประมูลเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จําหนายไดจริง ๗,๐๒๐ ลานบาท และไดออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘ (LB176A)
อายุคงเหลือ ๓.๘๕ ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓.๒๕ ตอป วงเงิน ๑๔,๐๐๐ ลานบาท ประมูลเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จําหนาย
ไดครบทั้งจํานวน เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูระยะสั้น และเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยยังคงคางการชําระคืน
เงินทดรองจายเดิม (๒,๒๕๘.๔๙ ลานบาท) และเงินทดรองจายเพิ่มเติมจากผลการประมูลเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน
๒,๙๘๐ ลานบาท (๑๐,๐๐๐-๗,๐๒๐) รวมจํานวน ๕,๒๓๘.๔๙ ลานบาท ซึ่งจะชําระคืนในการปรับโครงสรางหนี้ในโอกาสตอไป
๓. กระทรวงการคลัง ไดดํา เนิน การออกประกาศกระทรวงการคลัง จํา นวน ๕ ฉบับ และไดนํา ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ไดแก
๓.๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖
๓.๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๗
๓.๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘
๓.๔ ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง การแตง ตั้ ง พนั กงานธนาคารแหง ประเทศไทยลงลายมื อชื่ อ กํ า กั บ
ในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๘
๓.๕ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
(พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนด ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ในไตรมาสที่ ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๑ จํานวน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แตเนื่องจากตรงกับวันหยุดทําการ
ของสถาบั น การเงิ น จึ ง ต อ งชํ า ระคื น ต น เงิ น พั น ธบั ต รรั ฐ บาลดั ง กล า วในวั น ทํ า การถั ด ไปในวั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ซึ่งกระทรวงการคลังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายชําระหนี้ตนเงินกูประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงจําเปนตอง
ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งหนี้ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลที่ ค รบกํ า หนดทั้ ง จํ า นวน ๑๖,๐๐๐ ล า นบาท ซึ่ ง อยู ภ ายใต แ ผนการบริ ห าร
หนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ในสวนของแผนการปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาลที่เปนหนี้
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจายสูงกวารายได วงเงิน ๒๗๗,๔๑๒.๑๓ ลานบาท

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. กระทรวงการคลังไดดําเนินการกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน ๓ แหง วงเงินรวม ๑๖,๐๐๐ ลานบาท
อายุเงินกูไมเกิน ๑ เดือน เบิกเงินกูในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อนําไปชําระคืนตนเงินพันธบัตรรัฐบาลดังกลาวที่ครบกําหนด
ไถถอนในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ จํานวน ๒ รุน วงเงินรวม ๑๖,๐๐๐
ลานบาท ประกอบดวย พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๐ (LB196A) อายุคงเหลือ
๕.๘๘ ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓.๘๗๕ ตอป จํานวน ๑๒,๐๐๐ ลานบาท เปนการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑๓ อายุ ๑๐.๐๕ ป ทําใหพั นธบัตรรุนดังกลาวมีป ริมาณรวม ๑๖๖,๙๙๔ ลานบาท ประมูลในวั นที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๖ และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๑ (LB416A) อายุคงเหลือ
๒๗.๘๘ ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓.๘๐ ตอป จํานวน ๔,๐๐๐ ลานบาท เปนการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ อายุ ๓๐.๖๕ ป ทําใหพันธบัตรรุนดังกลาวมีปริมาณรวม ๙๐,๙๓๖ ลานบาท ประมูลในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ไดนําเงินที่ไดจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ทั้ง ๒ รุน ไปทยอยชําระคืนตนเงินกูระยะสั้นจนครบวงเงิน
๓. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้
ดังกลาว จํานวนรวม ๓ ฉบับ และไดนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ไดแก
๓.๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้
สาธารณะฯ) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕
๓.๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๐
๓.๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานประจําครึ่งป (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ของธนาคารแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับ ทราบรายงานประจํา ครึ่ งป (มกราคม-มิถุ นายน ๒๕๕๖) ของธนาคารแห งประเทศไทย (ธปท.) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังนี้
๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจในชวงครึ่งแรกของป ๒๕๕๖ เศรษฐกิจจีนและภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมชะลอลง ขณะที่
เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักฟนตัวอยางชา ๆ การคาดการณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
มีผลตอความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโลกและทําใหเงินทุนเคลื่อนยายผันผวน ซึ่งรวมถึงการไหลเขาออกของเงินทุนในตลาดการเงินไทย
เปนผลใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐเคลื่อนไหวสองทิศทาง ผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงทําใหการฟนตัวของ
การสงออกไทยลาชาออกไป เมื่อรวมกับอุปสงคในประเทศที่ชะลอหลังจากเรงใชจายไปมากในชวงกอนหนา จึงทําใหเศรษฐกิจไทย
โดยรวมขยายตัวชะลอลง
๑.๒ เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน อัตราเงินเฟออยูในระดับที่ไมสรางความกังวล ฐานะการเงินของภาคสถาบันการเงิน
เขมแข็ง สินเชื่อของทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนขยายตัวดีและชะลอลงบาง สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและการที่สถาบันการเงิน
เริ่มเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ คาเงินบาทเคลื่อนไหวในสองทิศทาง ฐานะการคลังยังอยูในเกณฑดี แตตองระมัดระวังภาระผูกพัน
ของภาครัฐที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนเสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑมั่นคงตอเนื่อง
๑.๓ แนวโนมเศรษฐกิจในป ๒๕๕๖ คาดวาจะขยายตัวชะลอลงจากปกอน เปนผลจากการพักฐานของอุปสงค
ในประเทศหลังจากเรงขึ้นมากในชวงกอ นจากผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ ประกอบกับการสงออกฟนตัวลาช า
ตามทิศทางเศรษฐกิจคูคาโดยเฉพาะจีนและภูมิภาคเอเชีย อุปสงคจากทั้งในและตางประเทศที่ชะลอลง สงผลใหภาคธุรกิจเลื่อนการลงทุน
บางสวนออกไป อยางไรก็ดี พื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่ยังอยูในเกณฑดี อาทิ แนวโนมการจางงานและรายได นโยบายการเงินและ
การคลังที่ผอนคลาย ความพรอมและความจําเปนของภาคธุรกิจที่ตองลงทุนเพื่อปรับโครงสรางการผลิตทดแทนการใชแรงงาน
รวมถึงเศรษฐกิจคูคาที่คอย ๆ ฟนตัว จะเอื้อใหเศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาขยายตัวไดตามปกติที่รอยละ ๕.๐ ในป ๒๕๕๗
สําหรับแรงกดดันเงินเฟอมีแนวโนมทรงตัวใกลเคียงกับปจจุบัน ทั้งนี้ ประเด็นที่ตองติดตามอยางใกลชิด ไดแก ความผันผวน
ของเงินทุนเคลื่อนยายจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไมแนนอน การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่อาจสงผลตอความสามารถในการชําระหนี้
ของครัวเรือนและผลประกอบการของภาคธุรกิจ และปญหาเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะดานแรงงานที่อาจเปน
ขอจํากัดในภาคการผลิตและมีผลลดทอนศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
๒๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. ใหกระทรวงการคลัง และ ธปท. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เกี่ยวกับการกําหนดกรอบการดําเนินนโยบายการเงินที่ใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทั้งทางดานราคาควบคูไปกับการดูแล
รักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อมิใหผันผวนรุนแรงจนสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจจริง โดยใชองคประกอบนโยบาย
ที่เหมาะสม (Policy Mix) ประกอบดวย การบริหารจัดการเงินทุนเคลื่อนยายควบคูกับการดําเนินนโยบายดานอัตราดอกเบี้ย
ตลอดจนการใชการสื่อสารตอสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น และลดการเก็งกําไรจากการคาดการณอัตราเงินเฟอ
และอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเสถียรภาพดานราคาและลดผลกระทบจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีตอภาคเศรษฐกิจจริง และให ธปท. รับขอสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการแกไขปญหาฐานะการเงินของ ธปท. ตองทํา
ควบคู กั นไปกับการสรางความเชื่ อมั่ นตอสาธารณชนถึ งความสามารถในการดํ าเนิ นการตามพั นธกิ จหลั กของ ธปท.ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณรายการกอหนี้ผูกพัน
รายการใหมที่มีวงเงินรวมไมเกิน ๑,๐๐๐ ลานบาท จํานวน ๑,๒๘๖ ลานบาท เปนงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๑๖,๐๗๓.๕ ลานบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๑๕,๖๔๘.๒ ลานบาท สําหรับรายการกอหนี้ผูกพัน
รายการใหมที่มีวงเงินรวมตั้งแต ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป จํานวน ๒๘ รายการ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น เจาของเรื่อง
พิจารณาและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งเปนกรณี ๆ ไป
๑.๒ อนุมัติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ที่ไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแกไขมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ก ารก อ หนี้ ผู ก พั น ข า มป ง บประมาณและมาตรการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง) ข อ ๑.๓ และข อ ๑.๖ และตามนั ย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ (เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามขอ ๒
สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตามที่เสนอได
๑.๓ อนุมัติใหสํานักราชเลขาธิการเปลี่ยนแปลงวงเงินที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๔ รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณที่เสนอในครั้งนี้ หากเปนรายการที่จะตองจายในรูปของเงินตรา
ตางประเทศ เชน รายการคาเชาบาน คาเชาอาคารสํานักงาน และคาเชาทรัพยสินในตางประเทศ ฯลฯ ใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดรับอนุมัติเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นนั้น ๆ สามารถปรับแผนการใชจายจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบอีก
๑.๕ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใชแลว จึงเห็นควร
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น เรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณรายการใหม ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
กํากับดูแลและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนฯ และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไปดวย
๒. ใหสํานักงบประมาณรับไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
ในการควบคุมดูแลการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นในภาพรวมของแตละ
ปงบประมาณใหมีสัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินโครงการหรือแผนงานตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และใชประกอบ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุ มั ติ แ ผนการกู เ งิ น ในประเทศเพื่ อ การปรั บ โครงสร า งหนี้ เ งิ น กู ข องการทางพิ เ ศษแห ง ประเทศไทยในช ว ง
ระยะเวลา ๕ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑) โดยการกู Roll-Over วงเงินรวม ๑๘,๘๐๐ ลานบาท และอนุมัติ
ให ก ารทางพิ เ ศษแห งประเทศไทยกูเ งิ น ในป งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ วงเงิน รวมไม เกิ น ๑๘,๘๐๐ ล านบาท
ตามแผนการกูเงิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ แผนการกูเงินในประเทศเพื่อการปรับโครงสรางหนี้เงินกูของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ในชวง
ระยะเวลา ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) โดยการกูเงิน Roll-Over วงเงินรวม ๑๘,๘๐๐ ลานบาท
๑.๒ อนุมัติให กทพ. กูเงินในปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ วงเงินรวมไมเกิน ๑๘,๘๐๐ ลานบาท ตามแผน
การกูเงินฯ ทั้งนี้ ให กทพ. ไมตองนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกูเงินเปนรายปอีก และให กทพ. บรรจุแผนการกูเงิน
แตละปที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปของกระทรวงการคลัง โดยใหกระทรวงการคลังรวมกับ
กทพ. เปนผูพิจารณาแหลงเงินกู วิธีการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเปนผูค้ําประกัน
เงินกูสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑
๒. ให กทพ. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการกูเงินในแตละปงบประมาณ
ให กทพ. ดําเนินการขออนุมัติการกูเงินจากคณะกรรมการ กทพ. และดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยบรรจุแผนการกู เงิน ดังกล าวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป งบประมาณเพื่อ เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณกอนที่จะดําเนินการกูเงินตอไป นอกจากนี้ กรณีที่มี
การปรับแผนการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูของ กทพ. ในแตละปหรือระหวางป เห็นควรให กทพ. เสนอปรับแผนการกูเงิน
ตอกระทรวงการคลัง เพื่อให สอดคลองกับ การดํา เนินการจริง และเพื่อใหก ระทรวงการคลังสามารถปรับแผนการบริ หารหนี้
สาธารณะประจําปไดอยางเหมาะสมในแตละชวงเวลา ไปดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะหในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑,๐๐๐ ลานบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ ใหธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กูเงินในประเทศในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑,๐๐๐ ลานบาท
เพื่อปองกันปญหาการขาดสภาพคลองในการดําเนินงานของ ธอส.
๑.๒ ใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาการกูเงิน วิธีการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงิน
และการค้ําประกันในแตละครั้งไดตามความเหมาะสมและจําเปน
๒. ให ธอส. รับขอเสนอแนะเพิ่มเติมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับ
การปองกันการเกิดปญหาการขาดสภาพคลองในระยะยาว โดยให ธอส. พิจารณาออกผลิตภัณฑทางการเงินที่มีระยะเวลายาวขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับอายุของทรัพยสินที่เปนสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกผลิตภัณฑเงินฝากเฉพาะกลุม
สําหรับผูฝากเงินรายใหญ เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริษัทประกันชีวิต ที่มีความตองการ
ลงทุนระยะยาว และประสานกับกระทรวงการคลังในการวางแผนเพื่อระดมทุนระยะยาวผานตลาดตราสารหนี้ใหมีความเหมาะสม
มากขึ้น เพื่อลดภาระของภาครัฐและใหการบริหารหนี้สาธารณะของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

๒๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําป ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําป ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. จากการประมวลผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ของรัฐวิสาหกิจที่ใชรอบปบัญชีทั้งปงบประมาณและปปฏิทิน
จํานวน ๕๔ แหง ปรากฏวารัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจายลงทุนในชวงดังกลาวไดจํานวน ๗๐,๒๕๓ ลานบาท หรือรอยละ ๖๔.๙
ของเปาหมายไตรมาส ๓ (จํานวน ๑๐๘,๒๗๔ ลานบาท) ซึ่งต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน ที่เบิกจายลงทุนไดรอยละ ๖๙.๘ และสามารถ
เบิกจายลงทุนสะสมตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๕-มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดจํานวน ๑๕๔,๐๐๔ ลานบาท หรือรอยละ ๖๔.๗ ของเปาหมายสะสม
(จํานวน ๒๓๘,๐๖๑ ลานบาท)
๒. เมื่อพิจารณาผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) ปรากฏวามีรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลการเบิกจายลงทุนต่ํากวาเปาหมายหลายแหง โดยพิจารณาสัดสวน (รอยละ) การเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจายไดต่ํากวา
เปาหมายมาก สวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนจํานวนไมสูง อาทิ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด องคการสะพานปลา
และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และเมื่อพิจารณาจากมูลคาการลงทุน พบวารัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนสูงซึ่งอาจมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจ และมีผลการเบิกจายลงทุนต่ํากวาเปาหมายที่สําคัญ ไดแก การรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยสาเหตุที่เบิกจายไดต่ํากวาเปาหมายที่สําคัญเนื่องจากปญหาความลาชาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภายใน การทบทวนแผนการลงทุน การสงมอบงานลาชา รวมทั้งความไมพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดําเนินการ สงผลให
ไมสามารถดําเนินการลงทุนไดตามแผน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ สวนขอสังเกตจากการประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ ใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจรับไปพิจารณาทบทวนใหสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง สรุปผลการประเมินได ดังนี้
๑.๑ ผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ ของรัฐวิ สาหกิจในระบบประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจปจจุบัน จํานวน ๔๘ แหง มีผลการประเมินในภาพรวมทุกหัวขอเฉลี่ยอยูที่ ๓.๕๖๕๒ คะแนน เพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา ๐.๐๗๘๓ คะแนน เนื่องจากผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงินของรัฐวิสาหกิจสวนใหญเปนไปตาม
เปาหมายและการบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒ ผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ สําหรับรัฐวิสาหกิจในระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) จํานวน ๗ แหง มีผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ย
๔.๓๗๗๗ คะแนน ลดลงจากปที่ผานมา ๐.๑๙๓๙ คะแนน โดยรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีผลการประเมินในสวนผลลัพธที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม
ผลการประเมินในสวนกระบวนการลดลงถึงแมรัฐวิสาหกิจมีผลการดําเนินงานในสวนกระบวนการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔
แต ยั ง ต่ํ า กว า ค า เป า หมายในระดั บ คะแนน ๔-๕ ประจํ า ป ๒๕๕๕ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ แต ล ะแห ง ประกอบกั บ การประเมิ น ผล
การดําเนินงานในสวนกระบวนการในป ๒๕๕๕ ไดมีการปรับรูปแบบ โดยกําหนดคาเปาหมายตามระดับความสําเร็จในการพัฒนา
องคกรของรัฐวิสาหกิจ
๑.๓ ขอสังเกตจากการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ เกี่ยวกับความตอเนื่องในการทําหนาที่
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากคณะกรรมการ
ดังกลาวยังมีการลาออกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด และใหกระทรวงเจาสังกัดเรงรัดผลักดันและติดตาม
ใหรัฐวิสาหกิจในกลุมโครงสรางพื้นฐานที่มีความสําคัญตอประเทศ (Critical Infrastructure) มีระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
ในระดับที่ดียิ่งขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหรัฐวิสาหกิจกลุมนี้ตองมีผลการประเมินในหัวขอการบริหารจัดการทุกหัวขอไมต่ํากวา
๔.๐๐๐ คะแนน และเรงดําเนินการใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเปนนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจ เชน โรงงานไพ กรมสรรพสามิต
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปนตน รวมทั้งเรงทบทวนบทบาท ภารกิจ หนาที่ รูปแบบ และความจําเปนในการดํารงอยู
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ต่ํ า หรื อ มี ผ ลประกอบการที่ ข าดทุ น ต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง อาจเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เชน องคการตลาด องคการจัดการน้ําเสีย องคการสะพานปลา และบริษัท
อูกรุงเทพ จํากัด เปนตน เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
๒. เห็นชอบกรอบการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการใหเชาที่ดินมีระยะเวลาเชาเกินกวา ๑ ป ของรัฐวิสาหกิจ
และให ก ระทรวงการคลั ง แจ ง เวี ย นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกรอบหลั ก เกณฑ ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การให เ ช า ที่ ดิ น
ของรั ฐวิ ส าหกิจ ให คณะกรรมการกํ า กั บ นโยบายด า นรัฐ วิ ส าหกิ จ และรั ฐ วิ สาหกิ จ ที่เ กี่ ย วข อ งพิ จารณาดํา เนิ นการใหถู ก ต อ ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของตอไป
๓. เห็นชอบขอเสนอการจัดตั้งบริษัทในเครือตามที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เสนอ และใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่เห็นวา ในการดําเนินการตองเปนไปดวยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยไมใหซ้ําซอนกับภารกิจหลักของ บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด และขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของการประกอบธุรกิจแขงขันกับภาคเอกชน โดยเห็นควรใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การจัดตั้งบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไปดวย

๓.๒ นโยบายสรางรายได
๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
การเกษตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง จัดการประชุมขาวนานาชาติ ป ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) รวมกับสถาบันวิจัย
ขาวนานาชาติ (IRRI)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบใหจัดงานประชุมขาวนานาชาติ ป ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)
รวมกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI) โดยใหกรมการขาว สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุม
๑.๒ เห็นชอบคาใชจายการจัดงานประชุม IRC 2014 รวมกับ IRRI ไดแก
๑.๒.๑ งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ ของกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน
๘๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับใชดําเนินการเตรียมการจัดการประชุม IRC 2014
๑.๒.๒ จัดตั้งคําของบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ ของกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สําหรับใชในการจัดงานการประชุม IRC 2014 รวมกับ IRRI วงเงินทั้งสิ้น ๙,๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท แยกเปน คาใชจายที่ตอง
สนับสนุนงบประมาณใหกับ IRRI สําหรับจัดประชุม IRC 2014 รวมทั้งสนับสนุนการจัดการประชุมสภาความรวมมือการวิจัยขาว
แหงเอเชีย (Council for Partnership in Rice Research in Asia : CORRA) วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (โอนเงินให IRRI โดยตรง) และคาดําเนินการจัดประชุมขาวนานาชาติโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
วงเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เห็นควรใชโอกาสดังกลาวเปนเวทีในการสรางความเชื่อมั่น
ตอประเทศไทยในฐานะผูผลิตขาวชั้นนําของโลกที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน แสวงหาความรวมมือดานตาง ๆ โดยเฉพาะการตลาด
กับประเทศตาง ๆ การผลักดันใหเกิดความรวมมือที่สงเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อปกปองสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ และการชวยเหลือ
เกษตรกรผูผลิตขาวและผูบริโภคขาวที่ยากจนไดอยางแทจริง การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
เปนไปตามแนวทางและสอดคลองกับยุทธศาสตรขาวไทยที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาขาว ตั้งแตขั้นตอนการผลิต การแปรรูป
๒๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ตลอดจนไปถึ งการสงออกขาวคุ ณภาพดี ผลิตภัณฑข าว และนวัตกรรมที่ ทําจากขาวไปสู ตลาดโลก เพื่อสรางความเข มแข็ง ให กั บ
อุตสาหกรรมขาวไทยอยางยั่งยืน และเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรผูปลูกขาวไดเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับทองถิ่น
ในการประชุมในครั้งนี้ดวย เพื่อสรางโอกาสในการนําเสนอผลงานดานการพัฒนาสินคาขาวในระดับทองถิ่นของปราชญชาวบาน
รวมทั้งใชโอกาสจากการจัดงานเพื่อสรางความรวมมือในดานการตลาดใหใกลชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนซึ่งมี
การผลิตขาวเชนเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงการคาระหวางประชาคมอาเซียนกับประเทศตางๆ ของโลก เพื่อนําไปสูการสรางผลประโยชน
โดยรวมรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของดวย
๓. สําหรับคาใชจายในการจัดงานใหกรมการขาวเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการพิจารณาทบทวนความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของกรณีขอความเห็นชอบชวยเหลือ
เกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดย
๑.๑.๑ การขอความชวยเหลือใหเกษตรกรผูปลูกสมโอและทุเรียน เปนการขอความชวยเหลือเพื่อให
สอดคลอ งกับ ตนทุ นการผลิตที่ แทจ ริงของเกษตรกร ประกอบกั บพื้น ที่ประสบภัย เปน แหล งผลิ ตสํา คัญ ของสมโอและทุเ รีย น
จึงจําเปนตองชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถฟนฟูสภาพสวนได หากไดรับการชวยเหลือตามอัตราที่เสนอ เกษตรกรจะตองถูกหักเงิน
ในอัตราไรละ ๕,๐๙๘ บาท ที่เคยไดรับการชวยเหลือไปแลวในเบื้องตนออก
๑.๑.๒ การพิจารณาการชวยเหลือกรณีสมโอและทุเรียนที่ประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ ควรใชแนวทางการ
ชวยเหลือเปนเงินสดเหมือนกับการชวยเหลือกรณีพืชอื่นซึ่งเกิดภัยในชวงเดียวกัน
๑.๑.๓ ใหมีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานการเกษตร
ทั้งระบบ และในระยะตอไปควรมีการปรับปรุงและกําหนดแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรในรูปแบบอื่น เชน การใหเงินกูปลอดดอกเบี้ย
และการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ในกรณีของหลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย
๑.๒ เห็นชอบชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน) วงเงินชวยเหลือ
๔๕๘,๓๐๒,๘๗๐ บาท โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อ กรณีฉุ กเฉินหรือ จํา เป น เนื่อ งจากสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว โดยใหสํ านั กงบประมาณจัด สรรเงิ นงบประมาณ
ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดําเนินการเบิกจายใหเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะไดรับการชวยเหลือกรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน) ดังกลาว จะตองเปนเกษตรกร
ที่ประสบความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ป ๒๕๕๔ และจะตองดําเนินการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมที่ไดรับความเสียหาย (สมโอ
และทุเรียน) เพื่อเปนการอนุรักษใหพืชผลไมที่มีชื่อเสียงประจําถิ่นคงอยูสืบไป
๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานงานและหารือรวมกับกระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. กระทรวงมหาดไทย
และสํานักงบประมาณ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการใหการจายเงินชวยเหลือผาน ธ.ก.ส. ไปยังเกษตรกรผูประสบอุทกภัย
ในกรณีนี้เปนไปตามเจตนารมณของการใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษที่ตองการใหเกษตรกรผูประสบอุทกภัยสามารถนําเงิน
ที่ไดรับการชวยเหลือไปใชสําหรับการเพาะปลูกและฟนฟูสมโอ และทุเรียน ทดแทนของเดิมที่ไดรับความเสียหาย เพื่อเปนการอนุรักษ
ผลไมที่มีชื่อเสียงประจําถิ่นใหคงอยูไดอยางแทจริงตอไป และใหรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว ป ๒๕๕๖/๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลีย้ งสัตวป ๒๕๕๖/๕๗ จํานวน ๒,๓๙๐.๒๕
ลานบาท ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินงบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่งไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว และให
กระทรวงพาณิชย และหน วยงานที่ เกี่ยวข องขอรับ การจัด สรรงบประมาณจากสํานั กงบประมาณตามขั้นตอนและดํา เนินการ
ใหถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของตอไป โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติที่ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของผูรวบรวม
และสหกรณผูรวบรวมในการจายเงินรับซื้อผลผลิตใหกับเกษตรกรตามคุณภาพและราคาเปาหมายที่กําหนดไวใหถึงมือเกษตรกร
ที่เดือดรอนและเกิดความเปนธรรม ไปพิจารณาดําเนินการดวย ทั้งนี้ ใหกระทรวงพาณิชยเรงรัดและติดตามการดําเนินการ
ตามมาตรการตาง ๆ ในทุกขั้นตอนของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วตอไป
๒. ให ก ระทรวงพาณิ ช ย รั บ ไปพิ จ ารณาร ว มกั บ กระทรวงการคลั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการระยะยาวเพื่อยกระดับรายไดของ
เกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรชนิดตาง ๆ โดยใหมีการเพาะปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมตามนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) และเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาดวย แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบใหเปดตลาดเสรีนําเขาเมล็ดถั่วเหลืองภายใตกรอบองคการการคาโลก (World Trade Organization :
WTO) คราวละ ๓ ป (ป ๒๕๕๗-๒๕๕๙) คือ เสรีนําเขาไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานําเขาอัตราภาษีนําเขา ในโควตารอยละ ๐
นอกโควตารอยละ ๘๐ และใหมีการบริหารการนําเขาปตอป โดยคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชเปนผูกําหนดแนวทาง
และมาตรการบริหารการนําเขา
๑.๒ รับทราบแนวทางการบริหารการนําเขาเมล็ดถั่วเหลืองป ๒๕๕๗ และการเปดตลาดนําเขาน้ํามันถั่วเหลือง
มะพราว เนื้อมะพราวแหง น้ํามันมะพราว ป ๒๕๕๗
๒. ให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ แ ละหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงการต า งประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เกี่ยวกับการใหความรู
ที่ถูกตองในการเพาะปลูกถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการเพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศใหแกเกษตรกร ตั้งแต
กระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการจัดจําหนาย การวิจัยและพัฒนาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุดี การดูแลและสงเสริมการผลิต
ถั่วเหลืองในประเทศเพื่อความมั่นคงดานอาหาร การจัดหาความรูและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกร
การปองกันและกําจัดการระบาดของหนอนหัวดําดวยวิธีการผสมผสานหลาย ๆ เทคโนโลยี และการตรวจสอบการนําเขามะพราว
อยางรอบคอบเพื่อไมใหมีแมลงศัตรูมะพราวติดเขามาในประเทศ การวิจัยและพัฒนาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุดี และสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือหลังการปลูกขาว รวมทั้งสนับสนุนแหลงน้ําชลประทาน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและลด
ตนทุนการผลิต และเพื่อเปนทางเลือกของเกษตรกรในการปลูกพืชที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและเปนการชวยปรับปรุง
บํารุงดิน ไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

๒๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

อุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางในตางประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางในตางประเทศ โดยหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมายไดมีการพิจารณารวมกับสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภถึงความเปนไปไดเกี่ยวกับ
แผนการรับงานกอสรางในตางประเทศเพื่อประกอบการดําเนินโครงการในลักษณะนํารอง ซึ่งทางสมาคมฯ แจงวา ในปจจุบันยังไมมี
ผูประกอบการกอสรางไทยที่ดําเนินการกอสรางในตางประเทศมีความตองการใช Counter Guarantee (สัญญาค้ําประกันหรือ
คํารับรองที่ออกโดยธนาคารเพื่ อเปนหลักประกั นทางสิ นเชื่อต อธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน ดวยกัน ) เนื่องจากสถานการณ
ทางเศรษฐกิจในตางประเทศอยูในภาวะชะลอตัว จึงยังไมมีความจําเปนที่จะตองขอตั้งงบประมาณสําหรับโครงการดังกลาวในขณะนี้
อยางไรก็ดี เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจในตางประเทศฟนตัวขึ้น และผูประกอบการกอสรางในตางประเทศมีความตองการใช
Counter Guarantee สมาคมฯ จะไดแจงใหกระทรวงการคลัง เพื่อกระทรวงการคลังจะไดหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ เ ศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖)
๑.๑ สถานการณการคาในไตรมาสที่ ๒ ของป ๒๕๕๖ ชะลอตัวลงทั้งการสงออกและการนําเขา เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก และสถานการณคาเงินบาทผันผวนตั้งแตชวงตนป ๒๕๕๖ โดยในไตรมาสที่ ๒ การคาตางประเทศของไทยมีมูลคา
ทั้งสิ้น ๑๒๑,๐๓๕.๕ ลานดอลลารสหรัฐ เปนมูลคาการสงออกเทากับ ๕๖,๓๓๗.๔ ลานดอลลารสหรัฐ และมูลคาการนําเขาเทากับ
๖๔,๖๙๘.๑ ลานดอลลารสหรัฐ เทียบกับไตรมาสที่ ๑ ของป ๒๕๕๖ มูลคาการสงออกลดลงรอยละ ๑.๑๐ และมูลคาการนําเขา
ลดลงรอยละ ๐.๒๘ สงผลใหไตรมาสที่ ๒ ของป ๒๕๕๖ ดุลการคายังคงขาดดุลตอเนื่องมูลคา ๘,๓๖๐.๘ ลานดอลลารสหรัฐ และ
เมื่อเทียบมูลคาการสงออกและนําเขากับชวงเดียวกันของปกอน พบวามูลคาการสงออกลดลงรอยละ ๒.๒๑ สวนมูลคาการนําเขา
มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓๖
๑.๒. การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิในชวงไตรมาสที่ ๒ ของป ๒๕๕๖ การลงทุนสุทธิในเดือนเมษายน
และพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมูลคารวม ๗๕,๐๒๑.๖ ลานบาท ซึ่งการลงทุนโดยตรงสุทธิในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ มีมูลคา ๔๗,๖๙๘.๐ ลานบาท
สําหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมูลคาลงทุนสุทธิ ๒๗,๓๒๓.๖ ลานบาท เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้ง
๒ เดือนแรกในไตรมาสที่ ๒ ของป ๒๕๕๖ พบวามูลคาการลงทุนในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ มีมูลคาการลงทุนสุทธิ ๖,๙๑๖.๘ ลานบาท
และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมูลคาการลงทุนสุทธิ ๘,๙๒๖.๙ ลานบาท โดยการลงทุนรวมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๖
ของสาขาอุตสาหกรรมมีมูลคาการลงทุนลดลงรอยละ ๓๒.๐๘ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
๑.๓ การลงทุนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) พบวา
ในชวงไตรมาสที่ ๒ ของป ๒๕๕๖ การลงทุนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๒๘ โครงการ เพิ่มขึ้น
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนที่มีจํานวนโครงการ ๕๐๒ โครงการ โดยในไตรมาสที่ ๒ การลงทุนในกิจการตาง ๆ มีมูลคาเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น ๑๗๙,๑๐๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยโครงการลงทุนในไตรมาสที่ ๒ ป ๒๕๕๖
ประกอบดวยโครงการที่ลงทุนจากตางประเทศ ๑๐๐% จํานวน ๒๐๑ โครงการ คิดเปนเงินลงทุน ๔๖,๔๐๐ ลานบาท เปนโครงการ
รวมทุนระหวางไทยและตางประเทศ จํานวน ๑๔๔ โครงการ เปนเงินลงทุน ๕๔,๓๐๐ ลานบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย
๑๐๐% จํานวน ๑๘๓ โครงการ เปนเงินลงทุน ๗๘,๕๐๐ ลานบาท

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. สถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสําคัญ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๒.๑ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกลุมสิ่งทอ คาดวาจะขยายตัวได
ในกลุมเสนใยสังเคราะหและผาผืน โดยเฉพาะญี่ปุนมีการนําเขาจากไทยเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการนําเขาจากประเทศจีน และลดความเสี่ยง
เรื่องคุณภาพและการสงมอบ ซึ่งจะเปนโอกาสของผูประกอบการไทย โดยคาดวาในไตรมาสที่ ๔ การสงออกจะขยายตัวมากขึ้น
๒.๒ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ ๖
เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น โดยอุ ต สาหกรรมไฟฟ า จะปรั บ ลดลงร อ ยละ ๒ เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวลดลงรอยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดสงออกหลัก
ยังไมฟนตัว และมีสัญญาณการชะลอตัวของการนําเขาสวนประกอบและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคาดการณวาการผลิตเพื่อการสงออก
ในอนาคตจะยังไมเพิ่มขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดเชิญผูประกอบการผลิตภัณฑยางในภาคอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด
ยางที่ ใ ช ง านวิ ศ วกรรม และยางแปรรู ป ขั้ น ต น มาประชุ ม เพื่ อ หารื อ ร ว มกั น ถึ ง แนวทางในการเพิ่ ม ปริ ม าณการใช ย างพารา
ในภาคอุต สาหกรรมและการส ง เสริ ม การลงทุ น อุต สาหกรรมผลิ ตภั ณ ฑ ย างในประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๖
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมไดวางเปาหมายการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรมในป ๒๕๕๗
โดยประมาณการจากการขยายตัวของปริมาณการใชยางพารา ป ๒๕๕๖ รวมกับปริมาณการใชยางพาราจากโรงงานที่ไดรับสงเสริม
การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่จะเปดดําเนินการในป ๒๕๕๗ จํานวนทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ ตัน เพิ่มขึ้นจาก
การประมาณการในป ๒๕๕๖ ที่ ๕๒๗,๐๐๐ ตัน คิดเปนรอยละ ๔๒.๓๒
๑.๒ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการขยายปริมาณการใชยางพาราในประเทศ
ในภาคอุตสาหกรรมในป ๒๕๕๗ และพรอมใหความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรงการใชยางในประเทศตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายไว อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในแตละกลุมผลิตภัณฑยังตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยไดเสนอแนวทางการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรการที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐชวยเหลือ
ในแตละดาน ประกอบดวย
๑.๒.๑ ดานการสงเสริมการลงทุน ไดแก เรงพิจารณาคําขอสงเสริมการลงทุนและการชักจูงการลงทุน
และพิจารณาปรับเงื่อนไขใหโอกาสผูลงทุนเดิมสามารถรับสิทธิประโยชนไดโดยไมตองลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมทั้งหมด กลั่นกรอง
การใหการสงเสริมการลงทุนกับบริษัทขามชาติ และคงการใหการสงเสริมกิจการเกี่ยวกับยางแปรรูปขั้นตนในยุทธศาสตรการลงทุนใหม
๑.๒.๒ ด า นมาตรฐาน ได แ ก เร ง กํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ย างล อ มาตรฐานอาเซี ย น (ASEAN
Standard : UNECE Regulation No. 30, 54 และ R 75) ใหเปนมาตรฐานบังคับ วาง Road Map ในการดําเนินการดานมาตรฐาน
และยุทธศาสตร การเจรจาในกรอบมาตรฐานอาเซียน จัดตั้งหองทดสอบ สนามทดสอบ และการรับรองมาตรฐานสากลใหครอบคลุม
ถึงมาตรฐานใหมของยุโรป (UNECE Regulation No. 117) จัดตั้งองคกรที่ดูแลอุตสาหกรรมถุงมือยางครบวงจร สนับสนุน
งบประมาณใหผูประกอบการเดินทางไปเขารวมรางมาตรฐาน International Organization for Standardization’s Technical Committee
(ISO/TC 45) (Rubber and Rubber Products) กับองคกรมาตรฐานระหวางประเทศ
๑.๒.๓ ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดแก จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนับสนุนในดานการวิจัย
ขั้นพื้นฐานและการวิจัยที่มีลักษณะเปนการแกปญหาการผลิตในอุตสาหกรรม ลดตนทุน และสรางสินคาใหมีมาตรฐานสูง จัดตั้ง
คณะทํางานพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเพื่อใชงบประมาณในการปรับเปลี่ ยนเครื่ องจักร เทคโนโลยี และขยายกําลังการผลิ ต
๑๕,๐๐๐ ลานบาท ใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการแปรรูปยาง
๓๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๒.๔ ดานสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ไดแก สงเสริมใหความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ เชน
การอํ า นวยความสะดวกในการตั้ ง /ขยายโรงงาน การขออนุ ญ าตนํ า เข า สิ น ค า เครื่ อ งจั ก ร และการออกใบอนุ ญ าตต า ง ๆ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเจรจากับประเทศตุรกีที่ใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) กับสินคายางยืด
จากไทย สงเสริมการสงออกผานระบบแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศ หนวยงานของรัฐชวยจับคูธุรกิจโดยใหมีขอมูลดานผูผลิต
เครื่องจักรหรือจัดใหมีการพบกันระหวางโรงงานผลิตยางพารากับผูผลิตเครื่องจักร สนับสนุนระบบประกันภัยโรงงาน ใหการยาง
แหงประเทศไทยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตาง ๆ เชน การขออนุญาตของผูประกอบการใหเปนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) และสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๑.๒.๕ ดานนโยบาย ไดแก สงเสริมการใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตในประเทศโดยผานการจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐหรือสรางแรงจูงใจในการใชสินคา “Made in Thailand” การบูรณาการนโยบายอุตสาหกรรมยางระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ
๑.๒.๖ ดานอื่น ๆ ไดแก ทบทวนรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. .... โดยใหยกเลิก
การเก็บคาธรรมเนียมการสงออกผลิตภัณฑยางขั้นปลาย (CESS)
๒. ให ก ระทรวงพาณิ ชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น
และขอสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เกี่ยวกับการวางแผนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ที่จะตองพิจารณาใหครอบคลุมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชตลอดหวงโซ
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑยางไทยอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการที่ชัดเจนถึงแนวทาง
การเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางควรมีการแบงประเภทใหชัดเจน
เพื่อการดําเนินงานกอนหลังโดยพิจารณาจากปจจัยที่ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและผูประกอบการไทยมีศักยภาพตามประเภท
ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และสงเสริมการนํานวัตกรรมไปสรางสรรคผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยางใหเกิดอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม
ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมนําขอเสนอของภาคเอกชนและแนวทาง
การดํ าเนิน การของภาครัฐที่ เกี่ยวของมาจัดทํ าเปน แผนปฏิบัติ การที่ มีความชัดเจนในการส งเสริ มการเพิ่มปริมาณการใชยาง
ในภาคอุ ต สาหกรรมได อ ย า งเป น รู ป ธรรม รวมทั้ ง การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยางให ส ามารถใช ป ระโยชน
จากยางธรรมชาติไดอยางคุมคา และรวมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนมาตรการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การขยายเวลา
มาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร เพื่อกําหนดใหเงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนเงินไดพึงประเมิน
ที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
๒. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับ
การส ง เสริ มและพั ฒ นาวิ สาหกิ จ ชุ ม ชนควรให ค วามสํา คั ญ กั บ การสนั บ สนุ น ในด านการพั ฒ นาคุณ ภาพ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
และพัฒนากลุมอาชีพที่ครบวงจรทั้งหวงโซมูลคา รวมทั้งการหาชองทางการตลาดหรือชองทางในการกระจายสินคา และควรมีการปรับปรุง
กฎระเบียบของกองทุนตาง ๆ เพื่อเพิ่มชองทางใหวิสาหกิจชุมชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มบทบาท
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐใหสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๖
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานสถานการณ เ ศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม เดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๖ ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา สถานการณการผลิตเหล็ก คาดวาการผลิตเหล็กทั้งเหล็กทรงแบนจะขยายตัว
ขึ้นเล็กนอย โดยในสวนของเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็นการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลทางบวกจากการใชมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดและมาตรการ Safeguard สําหรับเหล็กเสนที่ใชในธุรกิจกอสรางการผลิตอาจจะชะลอตัวลงเนื่องจากเขาสูฤดูฝน
๒. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ ๐.๕
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรมไฟฟาจะปรับตัวลดลงรอยละ ๓.๒ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๖ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออก
อิเล็กทรอนิกสไปตลาดหลักบางตลาดเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถ
ของผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบและเห็ น ชอบตามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ ๑
(ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง)
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําและเพิ่ม
ขีดความสามารถของผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) ประกอบดวย ๕ แผนงาน/โครงการ ใชงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๘,๘๗๕ ลานบาท โดยขอใชเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท และขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน ๑๗,๘๗๕ ลานบาท ทั้งนี้ สามารถจําแนกขอเสนอดังกลาวออกเปน ๒ สวน คือ สวนแรก
โครงการที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จํานวน ๓ แผนงาน/โครงการ วงเงิน ๑๘,๐๐๐ ลานบาท ไดแก โครงการเงินรวมลงทุน
เพื่อพัฒนาเครื่องจักร (Venture Capital) โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครื่องจักร การใชพลังงานทดแทน การประหยัด
พลังงานแก SMEs (Machine Fund For SMEs) และการขยายเวลาการยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการรายป
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และสวนที่สองโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
ใหค วามเห็น ชอบไปแล วเมื่อ วัน ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖) จํ านวน ๒ โครงการ วงเงิน ๘๗๕ ล านบาท ไดแ ก โครงการคลินิ ก
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากการปรั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า [โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
(Productivity For SMI) และโครงการพัฒนาผลิตภาพของ SMEs ดานการคาและบริการ] และโครงการอัดฉีดเงินทุนหมุนเวียน
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการ ไดแก
๑.๑ ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตรวจสอบขอเท็จจริงการชะลอการรวมลงทุน
ของกองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจไทยกับผูประกอบการ SMEs ในระยะที่ผานมา และพิจารณา
ระเบียบการจัดสรรเงินกองทุน แนวทางและขั้นตอนการรวมลงทุนใหเกิดความชัดเจน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
๑.๒ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมหารือรวมกับสํานักงบประมาณเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินโครงการตามขอเสนอดังกลาว
๒. เห็นชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมขยายเวลาการยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจ การโรงงาน
ประเภท ๒ และ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๓ ป ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ
การถายโอนภารกิจชําระคืนคาธรรมเนียมรายปใหกับผูประกอบการที่ไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช

๓๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

การทองเที่ยว การคา และการลงทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปสถานการณนักทองเที่ยวระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณนักทองเที่ยว ระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาประเทศไทย จํานวน ๑๗,๔๓๗,๒๑๙ คน เพิ่มขึ้น
๓,๐๗๕,๒๓๓ คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๑.๔๑ จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ภูมิภาคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดแก เอเชียตะวันออก ยุโรป
และอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามามากที่สุด ๑๐ อันดับ ไดแก จีน มาเลเซีย รัสเซีย
ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ลาว ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และอเมริกา ตามลําดับ
๒. ป จจั ย ที่ ทํา ให นัก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางเขา มาทอ งเที่ย วในประเทศไทยเพิ่ มมากขึ้น เนื่อ งจากแหลง ท อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทยไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว สินคาและบริการทางการทองเที่ยวของไทยมีความหลากหลาย ประเทศไทย
มีความคุมคาทางการทองเที่ยว ประชาชนมีความเปนมิตรสรางความอุนใจและประทับใจใหแกนักทองเที่ยว และผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีสวนสําคัญในการชวยลดอุปสรรค
ดานการเดินทางทองเที่ยว ชวยเสริมสรางภาพลักษณ กระตุนและดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๓. แนวโนมจํานวนนักทองเที่ยว ป ๒๕๕๖ องคก ารการทอ งเที่ย วโลก (United Nations World Tourism
Organization : UNWTO) คาดวาแนวโนมการเดินทางทองเที่ยวโลกในป ๒๕๕๖ จะขยายตัวตอเนื่องประมาณรอยละ ๓-๔
จากปที่ผานมา สําหรับประเทศไทย คาดวาจํานวนนักทองเที่ยวของไทยในป ๒๕๕๖ จะขยายตัวไมต่ํากวาเปาหมายที่วางไว
๔. ผูเดินทางชาวไทยเดินทางออกไปตางประเทศ ระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๕,๒๔๕,๖๖๖ คน
เพิ่มขึ้น ๒๗๘,๘๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๕.๖๑ จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยผูเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเปนหลัก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติจากเดิมแขงขันเปนประจําทุกป เปนแขงขัน
๒ ป ตอครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ จากเดิมแขงขันเปนประจําทุกป เปนแขงขัน ๒ ป
ตอครั้ง ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการดวย ดังนี้
๒.๑ โดยปกติจะมีการจัดการแขงขันกีฬาคนพิการควบคูไปกับการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติดวย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการแขง ขันกี ฬาแหง ชาติ เปน แข งขัน ๒ ป ตอครั้ง กระทรวงการท องเที่ย วและกี ฬาและหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งจะตอ ง
ใหการสงเสริมและดูแลใหมีการจัดการแขงขันกีฬาคนพิการใหเหมาะสมและใหมีมาตรฐานที่สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
ตอไปดวย
๒.๒ การแขงขันกีฬาแหงชาติ ควรพิจารณากําหนดชวงเวลาใหเหมาะสมสอดคลองกับกําหนดการแขงขันกีฬา
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน การแขงขันกีฬาโอลิมปก เปนตน ตามลําดับ เพื่อชวยใหสามารถคัดเลือกนักกีฬาไทยเพื่อเขารวม
การแขงขันในระดับนานาชาติและระดับโลกไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ควรใหมีการกระจายการจัดการแขงขันกีฬาออกไปในภูมิภาค
เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดชนิดกีฬาใหเหมาะสมดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒.๓ การแขงขันกีฬาในระดับโลกไดอนุญาตใหนักกีฬาอาชีพเขารวมการแขงขันไดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะพิจารณาวาจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขประการใด
หรือไม สําหรับนักกีฬาอาชีพไดเขารวมการแขงขันดวย และเพื่อเปนการสงเสริมใหนักกีฬาไทยที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงในแตละ
ประเภทไดเขารวมการแขงขันและกาวไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพตอไป

การตลาด การคา การลงทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการนําเขาสินคาฟุมเฟอยไตรมาสที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนําเขาสินคาฟุมเฟอยไตรมาสที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ในชวงไตรมาสที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) สินคาฟุมเฟอยทั้ง ๑๗ กลุมสินคามีมูลคา
นําเขา ๗๒๘.๙๒ ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑.๑๒ ของมูลคานําเขารวม (๖๕,๒๓๑.๓๒ ลานดอลลารสหรัฐ) เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปงบประมาณ ๒๕๕๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕) ๕๑.๔๖ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๗.๖๐
๒. สินคาฟุมเฟอยที่มีมูลคานําเขาสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดแก น้ําหอมและเครื่องสําอาง มีมูลคานําเขา ๑๕๒.๒๒
ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น ๓๖.๘๗ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๓๑.๙๖ กระเปาหนังและเข็มขัดหนัง มีมูลคานําเขา ๙๔.๔๖
ล า นดอลลาร ส หรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น ๙.๔๕ ล า นดอลลาร ส หรั ฐ หรื อ ร อ ยละ ๑๑.๑๒ นาฬิ ก าและอุ ป กรณ มี มู ล ค า นํ า เข า ๙๓.๐๕
ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น ๖.๖๔ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๗.๖๘

๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ
การคมนาคมและขนสง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหวางไทย–ฟลิปปนส
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) ระหวางราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐฟลิปปนส และรางหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟลิปปนส โดยบันทึกความเขาใจฯ
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผลการเจรจาการบินรวมกัน โดยมีการปรับปรุงเสนทางการบิน สิทธิความจุความถี่ และเพิ่มเติมขอบทวาดวย
การทําการบินโดยใชชื่อเที่ยวบินรว มกัน ซึ่งจะทําให สายการบินของทั้ง สองฝายมีความยื ดหยุนในการวางแผนการใหบริการ
และเปดโอกาสใหสามารถเพิ่มบริการระหวางกันไดมากขึ้น รวมทั้งจะทําใหการขนสงทางอากาศระหวางประเทศทั้งสองขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอผูโดยสาร ธุรกิจการขนสงสินคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การคา และการบริการระหวาง
ทั้งสองประเทศใหเจริญเติบโตอยางมีศักยภาพ อีกทั้งยังเปนการพัฒนาความสัมพันธทั้งในระดับรัฐบาลและระดับสายการบิน
ของทั้งสองประเทศตอไป
๒. ใหนําเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนมอบใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยน
หนั ง สื อ ทางการทู ต ยื น ยั น การมี ผ ลใช บั ง คั บ ของบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ ต อ ไป โดยในร า งหนั ง สื อ แลกเปลี่ ย นฯ ให ก ระทรวง
การตางประเทศสามารถปรับถอยคําตามความเหมาะสมที่ไมกระทบกับสาระสําคัญ

๓๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การสรรหาเอกชนเพื่ อ รั บ สั ม ปทานเป น ผู ป ระกอบการสถานี บ รรจุ แ ละแยกสิ น ค า กล อ งไอซี ดี
ที่ลาดกระบังของการรถไฟแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการของโครงการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเปนผูประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง
(ไอซีดี) ที่ลาดกระบังของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และใหกระทรวงคมนาคม โดย รฟท. ดําเนินการตอไปตามหมวด ๒
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกวาจะแลวเสร็จ สวนการดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไปจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๖๙ (๑) แหง พระราชบั ญญัติ การใหเอกชนร วมลงทุนในกิจ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความเห็ นของสํานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และให รฟท. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล อ มอย า งเคร งครั ด และจั ด ให มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มด ว ย สํ า หรั บ การคั ด เลื อ กเอกชน
เพื่อรับสัมปทานไอซีดีลาดกระบังโดยลดจํานวนผูประกอบการใหเหลือนอยราย ควรมีการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
ประเด็นจํานวนผูประกอบการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความรอบคอบและเกิดการแขงขันของผูป ระกอบการที่ มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตอประโยชนสูงสุดของผูใชบริการและผลประโยชนของภาครัฐในระยะยาว ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
๒. คณะรัฐมนตรีเห็นวา การพัฒนาระบบการขนสงทางรางและการบริหารจัดการการขนสงสินคาและตูสินคา
ใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครบวงจร จะชวยลดตนทุนคาใชจายในการเดินทางและการขนสงไดมาก และจะทําใหประชาชน
และผูประกอบการเลือกใชบริการจากระบบการขนสงทางรางมากยิ่งขึ้น จึงขอใหกระทรวงคมนาคม โดย รฟท. รับความเห็น
ดังกลาวไปเรงรัดการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดทาหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ดานพรมแดน และดานศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อ นุ มั ติ ห ลั กการร า งกฎกระทรวงกํ า หนดท า หรื อ ที่ สนามบิ น ศุ ล กากร ทางอนุ มั ติ ด า นพรมแดน
และดานศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมเขตศุลกากร ดานพรมแดน และทางอนุมัติของดานศุลกากรเชียงของ
และดานศุลกากรบึงกาฬ เพื่อรองรับเสนทางตามกรอบการดําเนินการโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง และเปนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินงบประมาณของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติใหกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันขามปงบประมาณเพื่อดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสม และใหคําปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
สายบางใหญ-กาญจนบุรี ในวงเงิน ๓๕.๐๐๐ ลานบาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน ๓.๑๕๐ ลานบาท งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๓.๓๖๗ ลานบาท
สวนที่เหลืออีกจํานวน ๑๘.๔๘๓ ลานบาท ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหกรมทางหลวง
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. กรณี ก ารขอให ก รมทางหลวงกั น เงิ น ไว เ บิ ก เหลื่ อ มป ก รณี ไ ม มี ห นี้ ผู ก พั น ได ภ ายหลั ง สิ้ น สุ ด ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ใหกระทรวงการคมนาคม (กรมทางหลวง) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/
ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและ/หรือการขยายเวลาเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตอไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การบริหารโครงการเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น โครงการและอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น กู เ พื่ อ ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
(Development Policy Loan : DPL) ใหกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการพัฒนาระบบยื่นรายงานประกอบ
แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม (Summary Table) วงเงิน ๙๘๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๗) โดยให
กรมสรรพากรดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีงบประมาณเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท
ทั้งนี้ ในกรณี โครงการใดตอ งดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให หนว ยงานเจาของโครงการดํา เนิน การ
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัดดวย
๑.๒ อนุมัติใหดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู DPL ใหกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทํากฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๗)
๑.๓ อนุมัติใหดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู DPL ใหกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง สํา หรับ โครงการจัด ทํา แผนยุท ธศาสตรก ารใหเ อกชนเขา รว มลงทุน ในกิจ การของรัฐ (Public Private
Partnerships : PPPs) วงเงิน ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๗)
๑.๔ อนุมัติใหดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู DPL ใหกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการวิเคราะหความเปนไปไดและรูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใหเอกชนรวมลงทุน (PPPs
Model) สําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง วงเงิน ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๗)
โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะพิจารณารายละเอียดคาใชจายโครงการอีกครั้งในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรร
เงินกูเพื่อใหการใชจายเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Development Policy : DPL) เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ
๓. ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาโครงการศึ ก ษาจั ด ทํ า
แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships : PPPs) และโครงการศึกษาและจัดทํา
กฎหมายลํ าดับ รองที่ เกี่ย วกั บพระราชบัญ ญัติ การให เอกชนรว มลงทุ นกิจ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหมี กรอบระยะเวลา
ที่สอดคลองกับกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประสาน
กระทรวงคมนาคม (สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร และการรถไฟแหงประเทศไทย) เพื่อใหการดําเนินโครงการ
วิเคราะหความเปนไปไดและรูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใหเอกชนรวมลงทุน เปนการศึกษาตอยอดจากผลการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการรถไฟความเร็ วสู ง ๔ เส นทาง ไดแ ก กรุ งเทพฯ-พิ ษณุ โลก-เชีย งใหม กรุง เทพฯ-นครราชสีม า กรุ งเทพฯ-หั วหิ น
และกรุงเทพฯ-ระยอง และมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบรางของกระทรวงคมนาคม และขอสังเกต
ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่เห็นควรพิจารณาความเหมาะสมในการใชงานระบบรวมกับระบบงานอื่นที่มีอยู
ควรมีรายละเอียดการคํานวณและวิเคราะหปริมาณงานที่ใหบริการเพื่อใหทราบถึงความเหมาะสมในการออกแบบระบบและขนาด
ของฮารดแวรที่เลือกใช ควรมีการบูรณาการฐานขอมูลของระบบใหเขากับฐานขอมูลสวนอื่น ๆ ของกรมสรรพากร รวมทั้งกําหนด
อัตราคา Man month ของที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาระบบใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ นอกจากนี้ ควรแจกแจงรายละเอียดของการพัฒนาระบบงานประยุกตที่จะดําเนินการใหชัดเจนตามมาตรฐานราคากลาง
การพัฒนาซอฟตแวร และวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานแตละขั้นตอนใหชัดเจนโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมประยุกตกอนการจัดหา
ระบบฮารดแวร ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
๓๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ นชอบโครงการรถไฟฟา สายสีเ ขียว ชว งหมอชิ ต-สะพานใหม-คูค ต ของการรถไฟฟาขนส งมวลชน
แหงประเทศไทย (รฟม.) วงเงิน ๓๘,๑๖๕ ลานบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใชแหลงเงินกูจากรางพระราชบัญญัติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ทั้งหมด และให รฟม.
รับความเห็นและขอสังเกตของหนวยงานที่เกี่ยวของที่เห็นควรมีการประสานกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีพื้นที่วางเปลา
ตามแนวสายทางเพื่อรวมกันพัฒนาและบริหารการใชพื้นที่เพื่อเปนสถานที่จอดรถรองรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากรถยนต
สวนบุคคลมาใชบริการรถไฟฟาเพิ่มขึ้น การพิจารณารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
เพิ่มเติม โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ การพิจารณารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการระบบไฟฟา
และรถไฟฟาจะตองใหความสําคัญกับการกําหนดรูปแบบการลงทุนระบบไฟฟาและรถไฟฟาที่สามารถสนับสนุนใหเกิดการลดภาระ
คาใชจายในการเดินทางเชื่อมตอภายในระบบขนสงมวลชนสาธารณะ และควรเปนรูปแบบที่สามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมระบบรางและอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง รวมทั้ ง ให ค วามสํา คั ญ กั บ ผลกระทบต อ ฐานะการเงิ น ของ รฟม.
และขีดความสามารถในการลงทุนของ รฟม. และภาระทางการเงินของภาครัฐในกรณีที่จําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ในชวงกอนดําเนินโครงการฯ รฟม. จะตองพิจารณาปรับปรุงสมมติฐานที่ใชในการศึกษาตนทุนทางการเงินของโครงการฯ
เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ราคาคาวัสดุกอสราง และคาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับในชวงระยะการดําเนินโครงการ
กอสราง ควรดําเนินการดวยความระมัดระวัง โดยยึดความปลอดภัยและควบคุมปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุอยางเครงครัด เปนตน
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๑.๒ ใหกระทรวงคมนาคม และ รฟม. เรงพิจารณารูปแบบการลงทุนและบริหารจัดการระบบไฟฟาและรถไฟฟา
ที่มีความเหมาะสม และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อใหโครงการฯ สามารถเปดใหบริการไดตามเปาหมาย
ที่กําหนดในป ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในการพิจารณารูปแบบการลงทุนฯ ควรพิจารณารูปแบบที่จะชวยลดภาระคาใชจายในการเดินทาง
เชื่อมตอและใชบริการระบบขนสงมวลชนสาธารณะของประชาชน และไมสงผลกระทบตอฐานะการเงิน และขีดความสามารถ
ในการลงทุนของ รฟม. รวมทั้งภาระทางการเงินของภาครัฐ
๑.๓ สํ า หรั บ การขอยกเว น การดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหดําเนินการจัดจางดวยวิธีการประกวดราคาแบบแขงขันราคานานาชาติ นั้น ให รฟม. เสนอเรื่อง
ไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอไป
๒. ในสวนของการดําเนินการดานการเงิน (financing) ของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหมคูคต ใหก ระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ประสานงานกั บกระทรวงการคลั งเพื่ อดํา เนินการใหถูก ตอง เปน ไปตามข อกฎหมาย
และระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของตอไป รวมทั้งใหพิจารณาดําเนินโครงการฯ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟฟาสายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑ รั บ ทราบความเห็ น ของกระทรวงคมนาคมเกี่ ยวกั บ การชดเชยการแก ไ ขป ญ หาผลกระทบด า นเสี ย ง
จากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนหนาที่ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ที่จะตองดําเนินการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไมใหสงผลกระทบตอการพัฒนาทาอากาศยานฯ ในระยะตอไป รวมทั้งเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ดว ยการให ค วามช ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดรอ นของประชาชนในพื้ นที่ ที่ ไ ด รับ ผลกระทบในเชิ ง มนุ ษยธรรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

การดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให ทอท. พิจารณาการชดเชยผลกระทบดานเสียง
จากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และเรื่อง การจัดการปญหามลพิษทางเสียงจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ) ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยพิจารณาจายเงินชดเชยตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ [เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ระยะที่ ๑) ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)] จํานวน ๑๑,๒๓๓.๗๐๐ ลานบาท
๑.๒ ให ทอท. เร ง รั ด การจ า ยเงิ น ชดเชยผลกระทบด า นเสี ย งจากการดํ า เนิ น งานท า อากาศยานฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การแกไขปญหาในการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)
และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ (เรื่อง การดําเนินการแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรณีการบินในชวงฤดูหนาว) ที่เหลืออยูทั้งหมดใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๗
๑.๓ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการให ทอท. พิจารณาขยายกรอบการชดเชย
ผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๓ ใหแกอาคารที่ปลูกสรางตั้งแตป ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ทาอากาศยานฯ เริ่มเปดดําเนินการในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙
โดยใชห ลักเกณฑ การจายเงิน ชดเชยตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓๑ สิง หาคม ๒๕๕๓
และพิจารณาจายจากกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑,๒๓๓.๗๐๐ ลานบาท
๑.๔ ให ทอท. เปนผูพิจารณาการชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ในกรณีที่มี
การรองเรียนเรื่องผลกระทบดานเสียงจากผูที่ไดรับผลกระทบดานเสียงที่อยูนอกเหนือจากบริเวณพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยขยายกรอบการชดเชยใหแกอาคารที่ปลูกสรางจนถึงวันที่
ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เ ริ่ ม เป ด ดํ า เนิ น การเป น กรณี ไ ป โดยประสานกั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF และใชงบประมาณของ ทอท. เพื่อความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
๑.๕ รั บ ทราบแนวทางการพั ฒ นาที่ ดิ น และการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม สํ า หรั บ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งที่ ทอท.
ไดดําเนินการจัดซื้อมาจากผูที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิและอยูในพื้นที่ไดรับผลกระทบ
ดานเสียงที่ระดับ NEF มากกวา ๔๐ จนถึงปจจุบัน จํานวน ๑๘๐ อาคาร คาใชจายประมาณ ๘๒๖.๓๙ ลานบาท (กระจายอยูในพื้นที่
ของตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร) โดยเปนที่ดินพรอมปลูกสราง
แปลงใหญสุดประมาณ ๑๗ ไร จํานวน ๑ ราย นอกนั้นสวนใหญเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง พื้นที่โดยเฉลี่ยไมเกิน ๕๐-๖๐ ตารางวา
มีทั้งที่อยูในสภาพดีและชํารุดไมเหมาะเปนที่พักอาศัย ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ ทอท. ไดแก
๑.๕.๑ การจําหนายสินทรัพยอาจไมเหมาะสมและไมเกิดประโยชนสูงสุดตอ ทอท. เพราะอาจจะเกิด
ขอพิพาทดานกฎหมายเรื่องผลกระทบดานเสียงในอนาคตได
๑.๕.๒ ที่ดิ นซึ่งประกอบดว ยอาคารและพื้นที่ วางเปลา ขนาดใหญ เห็นควรใหผูประกอบการที่ สนใจ
ใชประโยชนที่ดินดังกลาว เสนอแนวทางในการใชประโยชนที่ดินเองเพื่อใหสอดคลองกับอุปสงคของตลาด
๑.๕.๓ ทอท. จะใชประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สําหรับสิ่งปลูกสรางที่มีสภาพดีและสามารถเขาพักอาศัยได
๑.๕.๔ ทอท. จะพิจารณาหลักเกณฑและขอกําหนดเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการใชประโยชนที่ดิน
และการบริหารจัดการที่ดิน และสิ่งปลูกสรางที่เหมาะสมโดยเร็วตอไป
ทั้งนี้ ให ทอท. พิจารณาแนวทางการใชประโยชนทรัพยสินดังกลาวใหเกิดความคุมคา สามารถสราง
มูลคาเพิ่ม และประโยชนสูงสุดใหกับ ทอท. ตอไป
๑.๖ ให ทอท. เรงดําเนินการสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบทาอากาศยานฯ ทั้งในระดับชุมชน
ทองถิ่น และจังหวัด ใหมีความรูความเขาใจในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบตามแนวเสนเสียง และวิธีการจายเงินชดเชยผลกระทบ
ดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ตลอดจนประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ
และคําพิพากษาของศาลในคดีฟองรองเกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงตอไป
๒. ใหตัดแนวทางการพัฒนาที่ดินและการสรางมูลคาเพิ่มสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ในขอที่วา “ทอท. จะใชประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สําหรับสิ่งปลูกสรางที่มีสภาพดีและสามารถเขาพักอาศัยได” ออก

๓๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยทาเรือบก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยทาเรือบก ในชวงการประชุมรัฐมนตรีขนสงเอเชีย
สมัยที่ ๒ ซึ่งจะมีขึ้นระหวางวันที่ ๔-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยความตกลงฯ
มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความตั้งใจของสมาชิกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (เอสแคป) ตอการพัฒนา
ทาเรือบกที่มีความสําคัญระดับชาติ เพื่อบูรณาการระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกสระหวางประเทศ
๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เปนผูลงนามความตกลงฯ ในนามรัฐบาลไทย
๑.๓ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มใหแกผูลงนามความตกลงฯ และจัดทําขอความ
การตั้งขอสงวนในขั้นตอนการใหสัตยาบัน
๑.๔ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารเพื่อยื่นตอเอสแคปในวันลงนามความตกลงฯ
๒. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ใดใหเปนทาเรือบก
ตอ งคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณสิ น ค า และคํ า นึ ง ถึ ง โครงสร า งพื้ น ฐานที่ เ ชื่อ มต อ จากประเทศเพื่ อ นบ า นถึ ง ท า เรื อ ที่ จ ะสร า งขึ้ น ของไทย
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

ไฟฟา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟานครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟานครหลวง
(กฟน.) เฉพาะที่จะดําเนินการในพื้นที่ถนนสายหลัก ในวงเงินลงทุนรวม ๘,๘๙๙.๕๘ ลานบาท โดยให กฟน. เรงประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของดานสาธารณูปโภคทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และกรุงเทพมหานคร เปนตน
เพื่อหาขอตกลงรวมกันในการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดินในคราวเดียวกัน เพื่อแกไขปญหาความลาชาในการดําเนินงาน
ตามแผนฯ เพิ่มความปลอดภัย และปรับสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม
๑.๒ ใหกระทรวงพลังงานรับความเห็นของหนวยงานอื่นที่เห็นควรให กฟน. ทบทวนแผนแมบทโครงการเปลี่ยนระบบ
สายอากาศเป นสายไฟฟ าใต ดิ น ป ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ที่ จ ะดํ าเนิ นการในอนาคต และประสานกั บหน ว ยงานเจ า ของพื้ น ที่ เช น
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เปนตน เพื่อรวมกันวางแผนคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญพื้นที่ที่จะดําเนินการปรับปรุงระบบ
สายไฟฟาอากาศเปนระบบสายไฟฟาใตดินตามแผนแมบทฯ ตลอดจนการวางแผนและกําหนดงบประมาณสําหรับการลงทุนดังกลาว
รวมกัน และให กฟน. กํากับดูแลและควบคุมตนทุนการดําเนินแผนงานฯ อยางใกลชิดและประหยัด รวมทั้งเรงประสานงานรวมกับ
หนวยงานดานสาธารณูปโภคทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณาการในการดําเนินงานนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดิน
เพื่อ แกไ ขปญ หาความลาช าในการดําเนิน การตามแผนงานฯ และเพื่อใหสามารถปรับปรุงภู มิทัศ นเพิ่ มความปลอดภัยใหกั บ
ประชาชนไดตามแผนที่กําหนดไว เปนตน ไปดําเนินการตอไปดวย
๒. ใหกระทรวงมหาดไทยรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่เห็นวา ปจจุบันยังมีห ลายพื้นที่ที่มีก ารติดตั้งระบบ
สายไฟฟ า อากาศอยู ใ นระดั บ ความสู ง ที่ ไ ม เ หมาะสมซึ่ ง อาจเกิ ด อั น ตรายต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชน จึ ง เห็ น ควร
ใหกระทรวงมหาดไทย โดย กฟน. รับไปพิจารณาปรับแผนงานเพื่อเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินในพื้นที่ดังกลาว
เปน กรณี เร งดว น และจากกรณีป ญหากระแสไฟฟ าดั บในหลายพื้ นที่ สงผลใหเกิ ดความเสีย หายในวงกวา งและส งผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น จึงควรมีการพิจารณาจัดทําแผนเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว และจัดทําระบบ
สํารองเพื่อลดพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบใหนอยลง ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประกอบดวย ๑๑ โครงการ ๓ แผนงาน วงเงินลงทุนรวม ๑๐๓,๑๓๐ ลานบาท และการลงทุน
ดานการพัฒนาพลั งงานทดแทนของบริษั ท พี อีเอ เอ็ นคอม อิ นเตอร เนชั่ นแนล จํ ากัด กรอบวงเงิ นลงทุนและร วมลงทุน รวม
๓๒,๗๓๒ ลานบาท รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น ๑๓๕,๘๖๒ ลานบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๑.๒ ใหรับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับการวิเคราะหผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะโครงการดานพลังงานทดแทนอยางละเอียด
รอบคอบ การควบคุมการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดและสอดคลองกับความตองการไฟฟาในชวงเวลานั้น ๆ
การพิจารณาประเมินแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบไฟฟาในชวงครึ่งระยะเวลาดําเนินการตามแผนฯ (Midterm Review) เพื่อให
มีความสอดคลองและทันกับสถานการณการลงทุนในชวงเวลานั้น ๆ การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน
ตาง ๆ และพิจารณาหาแนวทางการแกปญหาที่เปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการในชวงที่ผานมา รวมทั้งใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาทั้งในกรณีการวิจัยพัฒนาตนแบบ การวิจัยพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ และการขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ
ในวงกวาง เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๒. ใหกระทรวงพลังงานรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหารือเกี่ยวกับการกําหนด
แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาในอนาคตใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชไฟฟา เชน การกําหนด
ทางเลือกการใชไฟฟาในชวงเวลาที่ประหยัดคาใชจายของภาคประชาชน การคิดคาไฟฟาแบบเหมารวม (package) ที่เหมาะสม
และการใชพลังงานทางเลือกตาง ๆ เพื่อรองรับภาวะวิกฤติดานพลังงานไฟฟา เชน พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานที่ผลิตจาก
พืชผลทางการเกษตร เชน ออย เปนตน รวมทั้งการปรับโครงสรางภาษี และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาในอนาคตดังกลาวดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบโครงการขยายระบบไฟฟ า ในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ระยะที่ ๓ ของการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) วงเงินลงทุนรวม ๑๒,๑๐๐ ลานบาท และอนุมัติการเบิกจายงบประมาณลงทุนประจําป ๒๕๕๗ สําหรับ
โครงการฯ จํานวน ๓๓๓.๒ ลานบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๒. ให กฟผ. รับขอสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขั้นตอน
การดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อปองกันการรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการขยายและปรับปรุงระบบ
ไฟฟา การทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedge) การวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบพลังงานไฟฟาของประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดานความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟา รวมถึงการเตรียมแนวทาง
แกไขปญหาดานการจัดหาเชื้อเพลิงและกําลังผลิตไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การใหความสําคัญกับการสงเสริม รณรงค และใหความรู
กับผูใชไฟฟาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การดําเนินโครงการฯ ดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะกรณีโครงการที่มีการรอนสิทธิ
จากพื้นที่เอกชน เพื่อมิใหสงผลกระทบและเกิดการตอตานโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการ
การจัดซื้อที่ดินใหรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาใชแหลงเงินกูในประเทศเปนลําดับแรก รวมทั้งบริหารจัดการเรื่อง
การเงินและการลงทุนใหสอดรับกับแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยน โดยพิจารณากําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่
ผลการดําเนินงานทางดานการเงินไมเปนไปตามประมาณการตั้งไว และใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินขององคกร
ในระยะยาว โดยพิจารณารูปแบบการระดมทุนที่มีตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๔๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๓.๕ นโยบายพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ปรากฏวามีสัดสวนการใชเอทานอล
จากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง เทากับ ๗๓.๘ : ๒๖.๒ คิดเปนปริมาณการใชเอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง เทากับ
๑๗๔,๔๖๗,๒๘๐ ลิตร : ๖๒,๐๒๔,๓๒๐ ลิตร คิดเปนปริมาณหัวมันสด จํานวน ๔๐๘,๘๘๓ ตัน
๒. สรุปผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ และไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖
ปรากฏวามีสัดสวนการใชเอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลังไดเพิ่มขึ้นจาก ๗๗.๕ : ๒๒.๕ เปน ๗๓.๘ : ๒๖.๒ รวมเปน
สั ด ส ว นเฉลี่ ย ทั้ ง ๒ ไตรมาส เท า กั บ ๗๕.๕ : ๒๔.๕ คิ ด เป น ปริ ม าณเอทานอลจากกากน้ํ า ตาล : มั น สํ า ปะหลั ง เท า กั บ
๓๓๒,๑๘๘,๗๑๐ ลิต ร : ๑๐๗,๗๔๗,๕๖๐ ลิต ร หรื อ คิด เป นการใช หัว มั นสดสํ าหรับ การผลิ ตเอทานอล รวมทั้ งสิ้ นจํ านวน
๖๙๙,๐๐๖ ตัน ทั้งนี้ คาดวาในป ๒๕๕๖ จะมีการใชหัวมันสดผลิตเอทานอลประมาณ ๑.๙ ลานตัน ซึ่งสูงกวาเปาหมาย ๑.๖ ลานตัน
เนื่องจากในป ๒๕๕๖ คาดวาจะมีการใชเอทานอลรวมเฉลี่ย ๒.๖ ลานลิตรตอวัน สูงกวาเปาหมายการใชเอทานอล ๒ ลานลิตรตอวัน
คิดเปนรอยละ ๓๐
๓. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ บริษัท อี85 จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังหยุดการผลิต
เอทานอลในเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อปรับปรุงระบบบอบําบัดตามคําสั่งของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
รวมทั้งผูผลิตเอทานอลบางรายเปนผูผลิตรายใหมเพิ่งเริ่มผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยทําใหเดินเครื่องไดไมเต็มกําลังการผลิต และผูคาน้ํามัน
ตามมาตรา ๗ แหง พระราชบั ญญัติ การคา น้ํามั นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ บางราย ไม สามารถซื้อ เอทานอลจากมั นสํ าปะหลั ง
ไดตามสัดสวน สําหรับแนวทางการแกไขปญหา กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานไดประชุมรวมกับผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗
เพื่อขอความรวมมือใหรับซื้อเอทานอลตามสัดสวนเอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลัง ๖๒ : ๓๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได และการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๑.๑ ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ไดกํากับกิจการพลังงานตามแผนการดําเนินงานฯ อยางครบถวน โดยมีผลสําเร็จการดําเนินงานที่สําคัญ ๔ ดาน ไดแก
การประกอบกิจการพลังงานมีมาตรฐานความปลอดภัย วิศวกรรมและสิ่งแวดลอมสูงขึ้น ดวยการกํากับผานการอนุญาตที่มีการบูรณาการ
กับหนว ยงานอนุญ าตอื่น ๆ ที่เ กี่ย วขอ งในการขอรับ ใบอนุญ าต การกํา กับ การจัด หาพลัง งานมีค วามเปน ธรรมและโปรง ใส
การมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพื่อพัฒนาพลังงานเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และมีการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกํากับกิจการพลังงานและการบริหารงานองคกรตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๑.๑.๒ การจั ด เก็ บ รายได แ ละการใช จ า ยงบประมาณประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๖ กกพ. ได ดํ า เนิ น การ
ตามแผนการดําเนินงานฯ อยางครบถวน สามารถจัดเก็บรายได และเบิกจายงบประมาณ ซึ่งเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
โดย ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะจัดเก็บรายไดฯ ไดจํานวน ๗๙๙.๗๙ ลานบาท และจะเบิกจายงบประมาณรวมทั้งผูกพัน
สัญญาไดจํานวน ๗๙๙.๔๘ ลานบาท ทั้งนี้ กกพ. อยูระหวางการจัดหาสถานที่ทําการสํานักงาน กกพ. เปนการถาวร และจัดสรร
เงินงบประมาณเหลือจายในปงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ไวแลว จํานวนประมาณ ๑๙๗ ลานบาท และจะกันเงินเปนภาระ
ตาง ๆ ที่เหมาะสม (ถามี) เพื่อใหเพียงพอตอการจัดหาสถานที่ทําการสํานักงาน กกพ.

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๒ เห็ น ชอบแผนการดํ า เนิ น งาน งบประมาณรายจ า ยและประมาณการรายได ป ระจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีแผนการดําเนินงานฯ ที่สําคัญ ไดแก การบูรณาการงานออกใบอนุญาต ใหเปนแบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) เพื่อเสริมสรางกระบวนการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น การกํากับการรับซื้อไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)
ใหจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยไดตามแผน PDP และ AEDP การคุมครองสิทธิของผูใชพลังงานและผูมีสวนไดเสียดวยแผนคุมครอง
ผูใชพลังงานที่มุงเนนใหเกิดผลในทางปฏิบัติดวยการสรางความตระหนักรูผานเวทีการมีสวนรวม และการบูรณาการงานพิจารณา
ขอรองเรียน/พิพาทของผูใชพลังงาน และผูมีสวนไดเสียดวยการพัฒนาฐานขอมูลผูรองเรียน รวมทั้งการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
โดยพัฒนากระบวนการกํากับกิจการพลังงานและการบริหารจัดการสํานักงานใหทันสมัย สอดคลองตามเกณฑ PMQA
๒. ใหกระทรวงพลังงาน โดย กกพ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติที่เห็นควรจัดทําแผนบริหารงบประมาณ โดยมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
รวมทั้งคํานึงถึงการบริหารจัดการคาใชจายอยางประหยัด เพื่อใหการใชจายรายไดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาธรรมเนียม
การประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งเปนตนทุนสวนหนึ่งในการคํานวณอัตราคาไฟฟา เกิดประโยชนสูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง องคกรรวมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแปลง
A-18 ในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ แปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนารวมไทยมาเลเซีย ระหวางองคกรรวมไทย-มาเลเซีย และบริษัทผูไดรับสัญญาคือ บริษัท PC JAD Limited บริษัท Hess Oil Company of
Thailand Lid. Co., และบริษัท Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited ในฐานะกลุมผูขายกาซกับบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) และบริษัทเปโตรนาสในฐานะกลุมผูซื้อกาซ
๒. ใหองคกรรวมไทย-มาเลเซียลงนามในรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแปลง A-18
กับกลุมผูซื้อกาซ เมื่อรางสัญญาฯ ไดผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว
๓. อนุมัติใหนําวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับในสัญญาไดตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐ)

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ และขอยกเลิ ก โครงการขยายโครงข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ HSPA ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยมีรูปแบบการใหบริการขายสงบริการ (Wholesaler) และผูใหบริการขายตอบริการ
(Reseller) บนเทคโนโลยี HSPA เพื่อใหสามารถใหบริการแกผูใชบริการรายเดิมและปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจสื่อสารไรสาย
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ใหสามารถแขงขันในตลาดโทรคมนาคม รวมทั้งเรงฟนฟูฐานะการเงินเพื่อให
องค ก รอยู ไ ด แ ม ไ ม มี ร ายได จ ากสั ญ ญาสั ม ปทาน ภายใต แ ผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ พลิ ก ฟ น ฐานะการเงิ น ป ๒๕๕๖-๒๕๖๐
ซึ่งคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบแผนดังกลาวแลว

๔๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๒ อนุมัติใหยกเลิกโครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA สวนภูมิภาค มูลคา ๓,๘๐๐ ลานบาท
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ [เรื่อง โครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA ของ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)] อนุมัติใหดําเนินโครงการดังกลาว เนื่องจากหมดความจําเปนจากการที่ กสท เลือกใชระบบ HSPA
แทนระบบ CDMA ในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รูปแบบใหม
๑.๓ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในฐานะกระทรวงเจ าสังกั ดตรวจสอบการดํ าเนิ น
โครงการดังกลาวของ กสท ใหถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด และตรวจสอบขอเท็จจริง
ของการดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ HSPA รวมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการและติดตาม
การดําเนินการอยางใกลชิด
๑.๔ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะกระทรวงเจาสังกัดควรตรวจสอบ
การดําเนินโครงการดังกลาวของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด และตรวจสอบขอเท็จจริงของการดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ HSPA
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการและติดตามการดําเนินการอยางใกลชิด และกระทรวงการคลังควรพิจารณาปรับปรุง
รูปแบบการดําเนินงาน บทบาท และความจําเปนในการคงสภาพของรัฐวิสาหกิจในธุรกิจโทรคมนาคมใหสอดคลองกับสถานการณ
การแขงขันในปจจุบันและเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจขององคกร ไปดําเนินการ รวมทั้งใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ กสท และไมสงผลกระทบตอผูใชบริการ
๒. ใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการตอไปได โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานอัยการสูงสุดที่เห็นวา ในอนาคตหาก กสท มีความประสงคที่จะยกเลิกการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ
CDMA ทั้งหมด ก็จําเปนที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และให กสท
พิจารณาถึงความผูกพันและผลกระทบในสัญญาที่เกี่ยวของกับโครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA รวมถึง
ผลกระทบตอผูใชบริการระบบดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๔๔

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เกี่ยวกับเรื่องอํานาจในการกูยืมเงินของมหาวิทยาลัย โดยเห็นควรกําหนดกรอบวงเงินใหชัดเจน และหากเกินวงเงิน
ที่ ต อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบ อํ า นาจในการปกครอง ดู แ ล และการจั ด หาประโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง สมควร
ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการใชที่ราชพัสดุ การใหมหาวิทยาลัยตองนําเงินรายไดฝากกับกระทรวงการคลัง
หากจะฝากกับธนาคารตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง การกําหนดใหรัฐบาลตองจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ควรแกไข
เปนใหจัดสรรตามความจําเปน เหมาะสม สอดคลองกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ และปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับระบบบัญชี
และการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งใหตัดรางมาตรา ๑๕ วรรคสาม เกี่ยวกับการใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเปน
คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ในสัดสวนเดียวกับกรณีที่มีการปรับเงินคาใชจาย
ดังกลาวใหกับขาราชการ เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ควรคํานึงถึงการพัฒนาและการผลิตกําลังคนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนและการแขงขันในระดับนานาชาติ โดยการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
การพัฒนาระบบการจัดการองคความรู การสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงาน
ในทุกระบบขององคกร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรใหความสําคัญในการพัฒนาและวางระบบการบริหารการเงิน
การคลังที่เอื้อตอประโยชนสูงสุดตอการวางแผนการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหสามารถรองรับการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อหาจุดที่คุมทุนในการจัดการศึกษาของแตละสาขาวิชาเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการประกอบการวางแผน
การผลิตและพัฒนากําลังคนที่เปนรูปธรรมในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การใชอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเพื่อบรรจุบัณฑิตครูคืนถิ่นตาม
โครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใชอัตราขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการในทุกปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป เพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนพระราชทาน “บัณฑิตครูคืนถิ่น” โครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เทาจํานวนนักศึกษาทุน
ที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ใหไดรับการบรรจุเปนขาราชการครูสังกัด สพฐ. ในโรงเรียนที่อยูในโครงการกองทุน
การศึกษา หรือโรงเรียนเครือขายในภูมิลําเนาทองถิ่นของตนเอง ตามเงื่อนไขขอผูกพันของโครงการฯ โดยใหรายงานจํานวนอัตรา
เกษีย ณอายุร าชการที่ต อ งใชใ นการบรรจุ นัก ศึก ษาทุ นพระราชทานในแต ล ะป การศึก ษาใหค ณะกรรมการกํ าหนดเปา หมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) รับทราบดวย ทั้งนี้ เพื่อใหทันตอการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทานเปนการเฉพาะเทาจํานวน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ที่จะใชในการบรรจุในแตละปงบประมาณ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)]
๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)
ที่เห็นควรมีการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลังคนในภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ
ขององคกร ควรเนนการบรรจุครูผูสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอนตามกลุมสาระการเรียนรู และความตองการของโรงเรียน
ที่อยูในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งควรจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับแผนความตองการอัตรากําลังคนและขอมูลครูของโรงเรียนที่อยู
ในพื้นที่ของโครงการฯ ใหมีความชัดเจน อาทิ จํานวนอัตราและจํานวนโรงเรียนที่ขอบรรจุครู จํานวนบัณฑิตครูคืนถิ่นในแตละป
จํานวนครูที่ขาดแคลนในแตละสาขาวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรู และการวิเคราะหถึงผลกระทบในการบริหารจัดการอัตรากําลังครู
กรณีหากมีการยุบหรือยกเลิกโรงเรียนในพื้นที่พิเศษดังกลาวในระยะยาว เพื่อเปนขอมูลประกอบให คปร. พิจารณาตามเหตุผล
ความจําเปนเปนป ๆ ไป สําหรับการดําเนินการในปตอไป เห็นควรดําเนินการตามขอเสนอมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ตามมติ คปร. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติใชเงินเหลือจาย งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบตามที่ ผูอํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณมีค วามเห็ น เพิ่ม เติ มว า เนื่อ งจากสํ า นัก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาได กั น เงิ น เหลื อ จ า ยของงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว จึ ง เห็ น สมควรอนุ มั ติ
ใหกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ใชเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๙,๕๒๖,๕๐๐ บาท เพื่อชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนคาเชาใชบริการอินเทอรเน็ตโครงการอินเทอรเน็ต
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Net) โดยทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป
๒. ให ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา) จั ด ตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณเพื่ อ ชํ า ระค า สาธารณู ป โภคเป น ค า เช า ใช บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต โครงการอิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Net) ในปงบประมาณตอ ๆ ไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเสนอความรวมมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการของขอเสนอความรวมมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ตามมติที่ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติในหลักการใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหลักที่รวมประสานปฏิบัติภารกิจ
ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษย และสํา นักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ
เปนประจําทุกป โดยใหทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป
๑.๒ เห็นชอบใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความรวมมือ
หนวยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อรวมสมทบทุน
การศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกป ตามเปาหมายที่กําหนดไวปละประมาณ
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป

๔๕ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๔๖

๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ ๒ (ฝ า ยสั ง คมและกฎหมาย) เสนอ โดยคณะกรรมการฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน )เกี่ยวกับการกําหนด
ใหมีระบบการรับรองความสามารถ และการกําหนดใหมีศูนยประเมินความสามารถทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เปนศูนยประเมินความสามารถกลางนั้น เปนบทบาทที่ซ้ําซอนกับการดําเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) จะเปน
การเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศ และอาจสรางความสับสนใหกับประชาชนผูรับบริการ จึงควรใหความสําคัญกับการสรางระบบ
การรับรองความสามารถที่เปนเอกภาพ เพื่อเตรียมความพรอมในการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพ
แหงชาติ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ และขอ สังเกตของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝก อาชี พแห งชาติ
(กพร.ปช.) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ การดําเนินการระยะที่ ๑ ที่ประชุม กพร.ปช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีม ติ
เห็นชอบผลการดําเนินงาน ระยะที่ ๑ การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานฯ ประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ/ฝมือแรงงาน ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาฐานขอมูลดานแรงงาน ยุทธศาสตรที่ ๓
จัดทําแผนการพัฒนากําลังคน ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการเครือขายการพัฒนาแรงงาน และยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมืออยางเสรีในภูมิภาค ASEAN และมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ เพื่อทําหนาที่กํากับ ดูแล และรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ในระยะที่ ๒ ใหบรรลุเปาหมาย และใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในระยะที่ ๒
๑.๒ การดําเนินการระยะที่ ๒ ที่ประชุม กพร.ปช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติ
เห็นชอบผลการดําเนินงาน ระยะที่ ๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดรวมกําหนดเปาหมายของการพัฒนาแรงงานและการฝกอาชีพ
ของประเทศ ประกอบดวย เปาหมายระยะสั้น (ภายใน ๒ ป) เปาหมายระยะกลาง (ภายใน ๕ ป) และเปาหมายระยะยาว (ภายใน
๑๐-๑๕ ป)
๑.๓ การดํ า เนิ น การต อ ไปในระยะที่ ๓ การพั ฒ นาแผนดํ า เนิ น งานและแผนปฏิ บั ติ ง าน (Roadmap)
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ไดแก การปรับบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของและแนวทางการบูรณาการ
การดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐเพื่อเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการกําหนดทิศทาง การทําแผนปฏิบัติราชการและการวางแผน
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝมือแรงงานและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศใหตรงกับความตองการแรงงานระดับอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับการบริหารจัดการน้ําของประเทศ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ วงเงิน ๒ ลานลานบาท และนโยบายสรางรายไดจากการทองเที่ยว ๒ ลานลานบาท
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๔ ขอสังเกตของ กพร.ปช. ที่เห็นควรจัดตั้งสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใหเปนหนวยงาน
ที่ถูกตองตามกฎหมายหรือเทียบเทากรม เพื่อรองรับภารกิจดานขอมูลกําลังแรงงานในภาพรวมของประเทศทั้งดานอุปสงคและอุปทาน
สามารถทําหนาที่วิเคราะหขอมูลความตองการแรงงานทุกภาคสวน พยากรณตัวเลขความตองการแรงงานทั้งรายอุตสาหกรรม
และรายพื้นที่เปนประจําทุก ๆ เดือน เพื่อใหหนวยงานทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ทุกแหงสามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนและปรับปรุงการประมาณการหรือการคาดการณตัวเลขดานกําลังคนไดอยางถูกตอง รวมทั้งการสงสัญญาณใหภาคการศึกษา
สามารถผลิตคนใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานไดอยางถูกตอง โดยมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศของศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
ทําการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลดานแรงงานดังกลาว
๒. ใหก ระทรวงแรงงานรับ ขอ สัง เกตของคณะรั ฐมนตรีที่ เห็ น วา ในการพั ฒนาแรงงานตามกรอบยุท ธศาสตร
ควรจะต อ งดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงานและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ไปดําเนินการดวย

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล
และแผนการขับเคลื่อนมติฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่ร องนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพ
จากโรงไฟฟาชีวมวล พรอมทั้งแผนการขับเคลื่อนมติฯ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามมติฯ ที่เกี่ยวของตอไป
ยกเวน ประเด็น การห ามใช ถา นหิน เปน เชื้อ เพลิ ง ในโรงไฟฟา ชี วมวล [ตามมติฯ ขอ ๑.๔ (๘)] และประเด็น การใหก ระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ [ตามมติฯ ขอ ๑.๖ (๒)] ใหดําเนินการ
๑.๑.๑ การหามใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล [ตามมติฯ ขอ ๑.๔ (๘)] ใหกระทรวงพลังงาน
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดมาตรการในการลดและเลิกการใชถานหิน
เปนเชื้อเพลิง ในโครงการโรงไฟฟาชีวมวลใหชัดเจน โดยเฉพาะในโรงไฟฟาชีวมวลที่มีขนาดกําลังผลิตกระแสไฟฟารวมต่ํากวา
๑๐ เมกะวัตต
๑.๑.๒ การใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
[ตามมติฯ ขอ ๑.๖ (๒)] ใหกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) รวมกับกระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานดําเนินการปรับปรุงการจัดทําประมวลหลักการปฏิบัติงาน (COP) โดยใหมีมาตรการควบคุมและปองกันผลกระทบ
ตอสุขภาพอยางครอบคลุมดวย และใหกรมอนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษา
ความเหมาะสมในการออกประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหการประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวล
เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอไป
๒. ยกเวนประเด็นการหามใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล [ตามมติฯ ขอ ๑.๔ (๘)] และประเด็นการให
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ [ตามมติฯ ขอ ๑.๖ (๒)] ใหกระทรวง
พลังงานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาในประเด็นดังกลาววาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม
เพียงใด หรือมีแนวทางใดที่เหมาะสม และนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

๔๗ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๔๘

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสตอไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยทิศทางยุทธศาสตรฯ
ประกอบดวย ๒ ทิศทาง ดังนี้
๑.๑ ทิศทางยุทธศาสตร “นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร คือ
๑.๑.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ เรงรัดขยายการดําเนินงานปองกันที่รอบดาน ดวยชุดบริการที่ไดมาตรฐานบนฐาน
ของการคุมครองสิทธิมนุษยชนและมีความละเอียดออนเรื่องเพศวิถี ใหครอบคลุมประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและคาดวาจะมี
จํานวนการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมมากที่สุด
๑.๑.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ เรง รัดขยายการดําเนินงานใหการปกป องทางสังคมและปรับเปลี่ยนสภาวะ
แวดลอมทางกฎหมายที่มีความสําคัญตอการปองกันและการดูแลรักษา
๑.๑.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มความรวมรับผิดชอบและเปนเจาของรวมในระดับประเทศ จังหวัด และทองถิ่น
ในการขยายการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศ
๑.๑.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบขอมูลเชิงยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสในทุกระดับ
๑.๒ ทิศทางยุทธศาสตร “การผสมผสานและบูรณาการใหมาตรการและแผนงานปจจุบันมีคุณภาพ เขมขน
และมีความยั่งยืน” ประกอบดวย ๑ ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ ๕ ยกระดับคุณภาพมาตรการและแผนงานที่มีอยูเดิมใหเขมขน
และบูรณาการ
๒. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เห็นควรระบุหนวยงานที่รับผิดชอบประสานการทํางานสื่อสารสาธารณะเรื่องเอดสที่ทําหนาที่
จัดการความรู สง ตอ ประเด็น การสื่ อสารให มีค วามต อเนื่อ งอยางมีเ อกภาพ การติ ดตามและประเมิ นผลการดํา เนิ นงานตาม
ยุทธศาสตรอยางตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไว การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในการบริหารจัดการขอมูลการใหบริการทางการแพทยโดยพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพแหงชาติ (National Health
Information System : NHIS) เพื่อบูรณาการขอมูลและสารสนเทศสุขภาพดานการรักษา ปองกัน ควบคุมโรคและการบริหาร
จัดการโดยรวมของประเทศ การใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเด็กนักเรียน วัยรุน และนักศึกษาอยางมุงผลสัมฤทธิ์
ในเรื่องการเขาถึงขอมูลสิทธิและบริการ การรับบริการปองกัน และกําหนดเปนแนวทางหลักที่ตอบสนองยุทธศาสตรประเทศ
โดยเฉพาะการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตในสวนการสงเสริมปองกันของกลุมเด็กและเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ป
รวมทั้ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสื่ อ สารเรื่ อ งการมี เ พศสั ม พั น ธ ป ลอดภั ย และการตรวจหาเชื้ อ เอชไอวี ใ นกลุ ม ประชากรทั่ ว ไป
ที่นอกเหนือจากกลุมเสี่ยง เพื่อใหประชาชนเฝาระวังสุขภาพของตนเอง และลดโอกาสในการถายทอดเชื้อเอชไอวีใหกับผูอื่น โดยให
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพมีบทบาทหนาที่ในการจัดงบประมาณตั้งตนหรือสมทบเพื่อสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ และมีการรณรงคในเรื่องดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งกฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตขายยาแผนป จ จุ บั น พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และใหดําเนินการตอไปได

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นปรับเพิ่มการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา ๑๓ บาทตอคนตอวัน เปน ๒๐ บาทตอคน
ตอวัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหหนวยงานอื่นที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาอาหารกลางวันในอัตรา ๑๓ บาทตอคน
ตอวัน ปรับเพิ่มขึ้นเปนอัตรา ๒๐ บาทตอคนตอวัน ทั้งนี้ สําหรับงบประมาณในการดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
โดยงบประมาณคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นจํานวน ๖๕๙,๙๐๖,๘๐๐ บาท ใหขอรับการสนับสนุน
จากดอกผลของเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
๑.๒ ใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคา อาหารกลางวันของนักเรียนพิจารณาเสนอปรับอัตรา
คาอาหารกลางวันทุกป ใหสอดคลองกับราคาสินคาและภาวะเศรษฐกิจ โดยใหคํานึงถึงปริมาณและคุณคาทางโภชนาการเปนสําคัญ
๒. การปรับเพิ่ มอัตราคาอาหารกลางวันของนั กเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคใ หนักเรียนไดรับ ประทานอาหาร
ที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางครบถวน จึงใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงสาธารณสุขพิจ ารณากําหนดเกณฑชี้วั ด
มาตรฐานอาหารและโภชนาการของนักเรียนใหไดรับสารอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนและมีปริมาณที่เหมาะสม
กับวัยกอนเริ่มดําเนินการ รวมทั้งใหมีการติดตามและประเมินผลภาวะโภชนาการของนักเรียนหลังจากไดรับงบประมาณในสวนนี้
เพิ่มแลว โดยใหกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะทุก ๖ เดือน
๓. ใหกระทรวงศึกษาธิการนําแนวทางดําเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปรับใชกับโครงการนี้ดวย

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต อ งไม ไ ด พ.ศ. .... มี ส าระสํ า คั ญ คื อ
ใหมีกฎหมายวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยที่เห็นควรพิจารณาการยกรางกฎหมายดังกลาวใหครอบคลุมในประเด็น
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงบริบทการพัฒนาของประเทศ ภัยคุกคามและความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการเสื่อมสลายหรือการสูญหาย
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ
ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค และความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรา ๘ (๔) และมาตรา ๑๑ ก (๓) กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ประเด็นคําวา “สุขภาพ” ควรกําหนดใหชัดเจนและเกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติฯ โดยแกเปน “การแพทยแผนไทย”
รวมทั้งเพิ่มองคประกอบ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
ประจํ า จั ง หวั ด ไปประกอบการพิจ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณา ก อ นเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
๒. ใหกระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติฯ ควรสอดคลอง
กับแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนวาดวยการสรางอัตลักษณอาเซียน โดยเฉพาะการสงเสริมการสงวน
และอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน โดยการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศและกลไกระดับภูมิภาคเพื่อปกปอง
รักษาและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธและสรางความตระหนักรู
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนเกี่ยวกับเรือ่ งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับตองไดและไมไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกล าว รวมทั้งส งเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรั กษา สืบทอด และพัฒนา ผานแผนงาน
และโครงการที่บูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๔๙ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้
๑. การปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงรถยนต
๑.๑ เห็นชอบใหปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดระดับเสียง
รถยนต ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใหเปนไปตามรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
๑.๒ ใหกรมควบคุมมลพิษนํารางประกาศฯ ที่ปรับแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ มลงนามและประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาตอ ไป และให
กรมการขนสงทางบกระบุความเร็วรอบของเครื่องยนตที่ใหกําลังสูงสุดไวในสมุดทะเบียนรถ สําหรับรถยนตที่จดทะเบียนใหม
นับจากวันที่ประกาศฯ มีผลใชบังคับ
๒. แนวทางการนํากลับและสงกลับของเสียอันตรายที่เคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย
๒.๑ เห็นชอบแนวทางการนํากลับและสงกลับของเสียที่เคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ในการประชุมครั้งที่ ๓๖-๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๔๐-๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
๒.๒ ใหกรมควบคุมมลพิษนําแนวทางดังกลาวเผยแพรใหแกผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ
ขนสงสินคา และผูสนใจทั่วไป และประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะตาง ๆ เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและนําไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๓. รางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๑ เห็นชอบรางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับปรุงขอมูลดานพลังงานในรางรายงานฯ ใหสมบูรณ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ตอไป
๓.๒ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม และนําความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไปใชเปนกรอบในการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอไป
๔. ร างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอ ม เรื่ อง กําหนดเขตพื้น ที่และมาตรการคุม ครอง
สิ่งแวดลอม บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม
ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. ....
๔.๑ เห็นชอบรางประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม
ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง
ลํ า พู น จั ง หวั ด ลํ า พู น พ.ศ. .... และให สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มนํ า ร า งประกาศฯ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป
๔.๒ ให สํา นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อมรั บความเห็น ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการ
๕. โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานนราธิวาส ของกรมการบินพลเรือน
๕.๑ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการผู ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานคมนาคม ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานนราธิวาส ของกรมการบินพลเรือน โดยใหกรมการบินพลเรือนดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามที่กําหนดไว
ในรายงานฯ และใหตรวจสอบขอมูลในเอกสารใหถูกตองครบถวน กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
๕.๒ นําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
๖. โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน ๔ ชองจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน ตาก-อ.แมสอด
ของกรมทางหลวง
๖.๑ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการผู ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานคมนาคมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน ๔ ชองจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน ตาก-อ.แมสอด ของกรมทางหลวง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป โดยใหกรมทางหลวงดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่กําหนดไวในรายงานฯ
๖.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๗
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป
๗. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแรโครงการเหมืองแรสังกะสี ของบริษัท
ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ ๓๐๗๖๙/๑๕๕๒๕ รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตร
ที่ ๓๐๗๗๙/๑๕๗๙๗ ตั้งอยูที่ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
๗.๑ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการผู ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานเหมืองแร และอุตสาหกรรมถลุง หรือแตงแร ซึ่งใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ภายหลังการทําเหมืองแร โครงการเหมืองแรสังกะสีฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในการอนุญาตใหบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมสอด เพื่อการทําเหมืองแร โดยใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานฯ อยางเครงครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดใหกรมปาไม
และสํา นัก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อมเพื่ อพิจ ารณาเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดลอ มแหง ชาติ
ทราบปละ ๑ ครั้ง
๗.๒ ให ก รมป า ไม นํ า มาตรการป องกั น และแกไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแรโครงการฯ ไปกําหนด
เป น เงื่ อ นไขแนบท า ยหนั ง สื อ อนุ ญ าตให เ ข า ทํ า ประโยชน ห รื อ อยู อ าศั ย ภายในเขตป า สงวนแห ง ชาติ รวมทั้ ง ให ก รมป า ไม
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแร
โครงการฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน
๗.๓ ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรนํามาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแร
ไปกําหนดเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบทายใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร และใหถือเปนแนวปฏิบัติสําหรับโครงการลักษณะ
เดียวกันทุกโครงการ
๗.๔ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เกี่ยวกับการใหผูประกอบกิจการโครงการเหมืองแรทุกโครงการดําเนินการตามขั้นตอนการขอตออายุหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน

๕๑

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

หรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติลว งหน าไดเ ปนเวลาไมนอ ยกว า ๒ ป ก อนที่อ ายุห นังสื อขออนุญาตฯ จะสิ้น สุดลง
และประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
๘. โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพมา มายังสถานีควบคุมกาซที่ BVW 01
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
๘.๑ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการผู ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบก
จากชายแดนไทย-สหภาพพมาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามที่
กําหนดไวในรายงานฯ
๘.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
๙. โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครสวรรค (เพื่อขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสง
และอุตสาหกรรมเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอางทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค
๙.๑ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการผู ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก
นครสวรรคฯ โดยใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามที่กําหนดไวในรายงานฯ
๙.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
๑๐. โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา (เพื่อขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสง
และอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูที่อําเภอแกงคอย และอําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อําเภอปากชอง อําเภอสีคิ้ว และอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๑๐.๑ เห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการผูชํ านาญการพิจ ารณารายงานการวิเ คราะห ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก
นครราชสีมาฯ โดยใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามที่กําหนดไวในรายงานฯ
๑๐.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้
๑. เหตุการณทอสงน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณมาบตาพุดจังหวัดระยอง
๑.๑ รับทราบสถานการณเหตุการณทอสงน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณมาบตาพุดจังหวัดระยอง และการดําเนินงาน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนงานแกไขและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบริเวณอาวพราว เกาะเสม็ด และพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากคราบน้ํามัน
๑.๒ ใหกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจาทา เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมควบคุมมลพิษ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาที่
เปนพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
๑.๓ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณทอสงน้ํามันดิบรั่วไหล

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๔ ใหบ ริษั ท พีที ที โกลบอล เคมิค อล จํ ากั ด (มหาชน) นํา แผนการแกไ ขและฟน ฟูท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล อมไปดํา เนิน การป อ งกั น และแก ไ ขปญ หาในอนาคต และรั บความเห็ นของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อมแหง ชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๒. แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามมาตรการ
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ขอ ๑๐ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒.๑ เห็ น ชอบให มี ก ารปรั บ ปรุ ง มาตรการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า ข อ ๑๐ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เปนดังนี้ “ใหมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการซึ่งตอง
จัดทํา รายงานการวิ เคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอ ม ที่ ออกตามมาตรา ๔๔ (๓) และมาตรา ๔๖ แห งพระราชบัญญั ติสง เสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การทบทวนการกําหนด
ประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (๑๓ กันยายน ๒๕๓๗) ที่อยูในพื้นที่ชุมน้ําที่เปนแรมซาร ไซต (Ramsar site) พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติ” และใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
๒.๒ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทบทวนคํานิยาม (Definition) ของพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยใหเปนไปตามความมุงหมายของอนุสัญญาวาดวย
พื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติใหมีความชัดเจน
เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานของประเทศ พรอมทั้งทบทวนสถานภาพและปรับปรุงทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ํา
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติใหมีความถูกตองเหมาะสม และนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา
นอกจากนี้ ใหจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตและแนวกันชน (Buffer Zone) สําหรับพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
ที่ยังไมมีขอบเขตชัดเจน
๒.๓ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง องค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการการจั ด การพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยใหนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป
๒.๔ ใหเรงรัดการดําเนินการตามมติทุกขอ เนื่องจากพบวามีปญหาการบูรณะแหลงน้ําธรรมชาติจากน้ําทวมใหญ
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการใชงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท
๓. การดํา เนิ นงานตามมติค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ ๑๙ มิถุ นายน ๒๕๕๕ เรื่ อง พิจ ารณาแกไขปญ หาอุ ปสรรค
และระยะเวลาการพิ จ ารณาโครงการที่ เ หมาะสมให ส อดคล อ งกั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
๓.๑ เห็ นชอบหลักการในการแกไ ขประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม เรื่ อง กํา หนด
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติแ ละแนวทางในการจัด ทํ า รายงานการวิ เ คราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดล อ ม สํ า หรับ โครงการ
หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่
๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๒ โดยให สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ด ทํ า ร า งประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ เห็นชอบหลักการในการแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นชอบ
องคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานสํานักนายกรัฐมนตรีในการปรับแกไขระเบียบดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๔. การกําหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (การผลิต กําจัด หรือปรับแตงสารกัมมันตรังสี)
๔.๑ เห็นชอบใหยกเลิกโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ ที่ อ อกตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ลงวั น ที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลําดับที่ ๖ “การผลิต กําจัด หรือปรับแตงสารกัมมันตรังสี ทุกขนาด” และใหใชความตอไปนี้แทน “การผลิต
มีไวครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่มีกําลังตั้งแต ๒ เมกะวัตตขึ้นไป”
๔.๒ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจัดทํารางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดใหการผลิต มีไวครอบครอง หรือใช
ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่มีกําลังตั้งแต ๒ เมกะวัตตขึ้นไป เปนโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบตอชุมชน
๕๓
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

อยางรุนแรงทั้งทางดานสุขภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนดําเนินการออกประกาศและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตอไป
๕. การกําหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (อุตสาหกรรมผลิตถานโคก ทุกขนาด)
๕.๑ เห็นชอบการกําหนดใหอุตสาหกรรมผลิตถานโคกทุกขนาดเปนโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
ตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
๕.๒ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจัดทํารางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมผลิตถานโคก
ทุกขนาด เปนโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการออกประกาศและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตอไป
๕.๓ เห็นชอบในหลักการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับปรุงโครงสรา งขององคก ร
และเพิ่มอัตรากําลังของเจาหนาที่สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถรองรับงานดานการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาระบบการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใหการสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาวตอไป

๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติใหเพิ่มวงเงินคากอสรางตามปริมาณงานที่ทําจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract รายการทํานบดิน
หัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการเพิ่มวงเงินคากอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค
ตามสัญญากอสรางลักษณะจายเงินคาจางตามปริมาณงานที่ทําจริง (Unit Price Contract) จากวงเงินตามสัญญา ๓๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เปนวงเงิน ๔๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๓.๖๔ ของวงเงินตามสัญญาเดิม) เพื่อนําไปจายเปนคางาน
กอสรางใหแกผูรับจางตามปริมาณงานที่ดําเนินการจริง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่เห็นควรเรงรัดการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อชวยเพิ่มการเก็บกักน้ําในลุมน้ํา
เจาพระยาสําหรับการบรรเทาปญหาอุทกภัย ใชเพื่อการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง ไปพิจารณาดําเนินการดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ รายการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งจากคลอง
บางไผใหญถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ ใหเพิ่มวงเงินคากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งจากคลองบางไผใหญถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน
๒๗,๐๐๖,๑๘๐.๔๘ บาท และเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เปนวงเงิน ๘๐,๙๑๖,๑๘๐.๔๘ บาท
๑.๒ ใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ จากเดิมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๔
เปนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สําหรับคางานสวนที่เพิ่มขึ้น จํานวน ๒๗,๐๐๖,๑๘๐.๔๘ บาท ใหกรมชลประทาน
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อเปนคางานดังกลาวตอไป
๒. ในการดํ า เนิ น การก อ สร างเขื่ อ นป อ งกั นตลิ่ ง ดั งกล า ว ให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน)
ตรวจสอบขอกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในนานน้ําไทย ประมวล
กฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน และดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามขอกฎหมาย และระเบียบ
หลักเกณฑดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการและประโยชนสาธารณะโดยไมกระทบถึงสิทธิของเอกชนที่เกี่ยวของ
๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํา นักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แหงชาติที่เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาที่ไดขยาย และกอนการดําเนินโครงการกอสรางอื่น
ในอนาคต ควรมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียกอน พรอมทั้งมีการศึกษาออกแบบการกอสรางที่เหมาะสม
กับสภาพทางกายภาพของพื้นที่กอสรางอยางละเอียดรอบคอบเพื่อปองกันการแกไขแบบกอสรางในภายหลัง ซึ่งจะทําใหเกิดความลาชา
ในการกอสรางและสิ้นเปลืองงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ (ระหวางวันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพรอม และการใหความชวยเหลือ
๑.๑ สรุ ป การคาดหมายฝน ในช ว งวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน-๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ บริ เ วณภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง หลังจากนั้นในชวงวันที่ ๒-๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และดานตะวันออกมีฝนลดลง แตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตมีฝนเพิ่มขึ้น
๑.๒ การสั่งการเพื่อเตรียมความพรอม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดสั่งการเพื่อเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง และลมกระโชกแรง
๒. สรุปสถานการณอุทกภัย ระหวางวันที่ ๑๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เกิดอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมขังระบาย
ไมทัน และน้ําลนตลิ่ง มีพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งสิ้น ๓๒ จังหวัด ๒๓๔ อําเภอ ๑,๔๐๒ ตําบล ๑๑,๒๑๙ หมูบาน ๘๑๗,๘๕๖
ครัวเรือน ๒,๘๐๔,๐๘๕ คน มีผูเสียชีวิต ๒๓ ราย ยังคงมีสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด ๒๒๕ อําเภอ ๑,๓๘๕ ตําบล
๑๑,๑๕๘ หมูบาน ๘๑๗,๒๙๐ ครัวเรือน ๒,๘๐๒,๕๑๒ คน อพยพ ๔,๔๑๖ ครัวเรือน ๑๕,๒๕๔ คน สถานการณคลี่คลายแลว
๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร กาฬสินธุ นครราชสีมา พะเยา และแมฮองสอน

๕๕

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๓. สรุปสถานการณภัยแลง/ฝนทิ้งชวง ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดที่ยังคงมีการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) จํานวน ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก บุรีรัมย และนครราชสีมา รวม ๑๔ อําเภอ
๑๑๒ ตําบล ๑,๒๔๑ หมูบาน และจังหวัดที่ยังคงมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งชวง)
จํานวน ๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร ๑ อําเภอ (อําเภอลอง) รวม ๒ ตําบล ๑๘ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๑.๓๖๕ ครัวเรือน
และพื้นที่การเกษตร ๑๑,๔๔๐ ไร
๔. สรุ ป สถานการณ แ ผ น ดิ น ไหว ระหว า งวั น ที่ ๒๔-๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๒.๕๕ น. เกิดแผนดินไหวในทะเล ขนาด ๖.๓ ริกเตอร บริเวณหมูเกาะ Kermadec ประเทศนิวซีแลนด วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๓๔ น. เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๖.๖ ริกเตอร บริเวณประเทศปากีสถาน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๒๙ น.
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๗.๕ ริกเตอร ความลึก ๔๒ กม. บริเวณประเทศปากีสถาน และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๓.๔๒ น.
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๗.๑ ริกเตอร บริเวณประเทศเปรู
๕. สรุปสถานการณอุบัติภัย และเหตุการณสําคัญ ระหวางวันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดลําพูน เกิดเหตุรถเกง
เสี ย หลั ก พุ ง ข า มช อ งทางเดิ น รถไปชนกั บ รถเก ง และรถจั ก รยานยนต บริ เ วณถนนสายเชี ย งใหม -ลํ า ปาง หน า ป ม แก ส
แยกบานรองสาว-บานมา หมูที่ ๒ ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน มีผูเสียชีวิต ๖ ราย ไดรับบาดเจ็บ ๓ คน และจังหวัดพิษณุโลก
เกิดเหตุรถไฟบรรทุกหิน ขบวนที่ ๑๓๐๕ ชนกับรถยนตกระบะ บริเวณจุดตัดขามทาง หมูที่ ๗ ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม
มีผูไดรับบาดเจ็บ ๒ คน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ (ระหวางวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพรอม และการใหความชวยเหลือ
๑.๑ สภาพอากาศ ในช วงวัน ที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภาคกลางตอนลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน มีฝนตกชุกหนาแนน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนบน และอาวไทยมีกําลังแรง คลื่นสูง ๒-๓ เมตร และในชวงวันที่ ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคง
มีฝนตกหนาแนน และมีฝนตกหนักบางแหง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอาวไทย มีกําลังออนลง
๑.๒ การสั่งการเพื่อเตรียมความพรอม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดสั่งการเพื่อเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง โดยใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕
ศูนยเขต และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๑๓ จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบนเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ซึ่งอาจสรางความเสียหายใหแกชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
๒. สรุปสถานการณอุทกภัย ขอมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เกิดอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมขังระบายไมทัน
และน้ําลนตลิ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๓๘ จังหวัด ๒๗๖ อําเภอ ๑,๗๑๖ ตําบล
๑๓,๗๗๙ หมูบาน ๙๓๘,๔๓๕ ครัวเรือน ๓,๐๙๖,๒๐๒ คน พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย ๓,๑๕๒,๐๘๓ ไร ถนน ๕,๓๙๗ สาย
สะพาน ๒๙๙ แหง ทอระบายน้ํา ๔๒๖ แหง ฝาย/ทํานบ ๕๑๙ แหง บานเรือนถูกน้ําทวม ๑๕,๖๑๐ หลัง โรงเรียน ๒๒๕ แหง
วัด ๓๙๙ แหง และสถานที่ราชการ ๕๗ แหง
๓. สรุปสถานการณวาตภัย ระหวางวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อําเภอเมือง
นราธิวาส รวม ๔ ตําบล ๙ หมูบาน บานเรือนเสียหาย ๑๖๙ หลัง ประชาชนไดรับความเดือดรอน ๘๔๕ คน โรงเรียนปอเนาะ ๑ แหง
และเสาไฟฟา ๓๐ ตน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการไฟฟา
สวนภูมิภาค เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือแลว
๔. สรุปสถานการณภัยแลง/ฝนทิ้งชวง ขอมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดที่ยังคงมีการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) ไดแก จังหวัดตาก บุรีรัมย และนครราชสีมา รวม ๑๔ อําเภอ ๑๑๒ ตําบล
๑,๒๔๑ หมูบาน และจังหวัดที่ยังคงมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งชวง) ไดแก
จังหวัดแพร ๑ อําเภอ รวม ๒ ตําบล ๑๘ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๑,๓๖๕ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร ๑๑,๔๔๐ ไร

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๕. สรุปสถานการณแผนดินไหว ระหวางวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๒๘ น.
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๒.๕ ริกเตอร บริเวณตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๓๗ น.
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๒.๙ ริกเตอร บริเวณสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร หางจากอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๒๘ กม. และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๘ น. เกิดแผนดินไหวในทะเล ขนาด ๖.๖ ริกเตอร บริเวณทะเลโอคอตสค
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
๖. สรุปสถานการณอุบัติภัย และเหตุการณสําคัญ ระหวางวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดบุรีรัมย เกิดเหตุ
รถยนตกระบะบรรทุกคนงานเสียหลักชนตนไม บริเวณถนนสาย ๒๑๙ มหาสารคาม-บุรีรัมย กม.ที่ ๒๑๕-๒๑๖ บานโนนสวรรค
ตําบลบานดาน อําเภอบานดาน มีผูเสียชีวิต ๑๖ ราย และไดรับบาดเจ็บสาหัส ๘ คน จังหวัดสมุทรสาคร เกิดเหตุเพลิงไหมอาคาร
โรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑเซรามิกและกระเบื้องบุผนัง ของบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา จํากัด และหางหุนสวนจํากัด
กระเบื้องไทย ตั้งอยูเลขที่ ๗๕ หมูที่ ๓ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน และจังหวัดตราด เกิดเหตุหินถลม
ลงมาทับเสนทางสัญจรไป-มา บริเวณทางโคงกอนถึงหาดทรายขาว ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง ซึ่งทางสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด อําเภอ ตํารวจทองเที่ยว เทศบาลตําบลเกาะชาง ดําเนินการนําหินที่ถลมลงมาออกจากเสนทาง
เรียบรอยแลว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ (ระหวางวันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพรอม และการใหความชวยเหลือ
๑.๑ สภาพอากาศ ในชวงวันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน
และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลงเล็กนอย สวนในชวงวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง
๒-๔ องศาเซลเซียส
๑.๒ การสั่งการเพื่อเตรียมความพรอม กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ไดจัดประชุมรับมอบ
ขอสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ในการแกไขปญหา
อุทกภัยและการใหความชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อใหประชาชนไดรับการชวยเหลือเยียวยาใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ทั่วถึง
เปนธรรม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สวนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดสั่งการใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๔ ศูนยเขตและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๑๖ จังหวัด ในพื้นที่ภาคใตเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ซึ่งอาจสรางความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๒. สรุปสถานการณอุทกภัย ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เกิดอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมขังระบายไมทัน
และน้ําลนตลิ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๔๗ จังหวัด ๓๖๐ อําเภอ ๒,๒๘๕
ตําบล ๑๘,๖๔๒ หมูบาน ประชาชนไดรั บผลกระทบ ๑,๑๖๒,๑๔๘ ครัวเรือน ๓,๗๘๐,๓๙๐ คน มีผูเสียชีวิต ๗๖ ราย พื้น ที่
การเกษตรไดรับความเสียหาย ๓,๕๙๔,๖๑๗ ไร ถนน ๖,๐๗๘ สาย สะพาน ๒๙๙ แหง ทอระบายน้ํา ๕๒๑ แหง ฝาย/ทํานบ ๕๕๓ แหง
บานเรือนถูกน้ําทวม ๓๑,๕๒๓ หลัง โรงเรียน ๓๓๒ แหง วัด ๔๘๙ แหง สถานที่ราชการ ๗๓ แหง บอปลา/กุง ๔๖,๗๕๘ บอ
ปศุสัตว ๔,๒๒๓,๗๕๘ ตัว ฯลฯ
๓. สรุปสถานการณวาตภัย ระหวางวันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรี เกิดลมกระโชกแรงในพื้นที่หมูที่ ๓
ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน ๒๘ หลังคาเรือน โดยเสียหายทั้งหลัง ๑ หลัง มีผูไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอย ๓ คน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี องคการบริหารสวนตําบล ใหความชวยเหลือในเบื้องตนแลว
๔. สรุ ป สถานการณ แ ผ น ดิ น ไหว ระหว า งวั น ที่ ๑๕-๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ โดยเมื่ อ วั น ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๙.๕๗ น. เกิดแผนดินไหวในทะเล ขนาด ๕.๐ ริกเตอร บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเวลา
๑๕.๔๒ น. เกิดแผนดินไหวในทะเล ขนาด ๖.๐ ริกเตอร ความลึก ๑๐ กม. บริเวณ Negros สาธารณรัฐฟลิปปนส
๕. สรุปสถานการณอุบัติภัย และเหตุการณสําคัญ ระหวางวันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดตราด เกิดเหตุรถเกง
ชนกับรถจักรยานยนตบริเวณถนนสายตราด-คลองใหญ กม.ที่ ๒๑-๒๒ บานนาเกลือ ตําบลชําราก อําเภอเมืองตราด มีผูเสียชีวิต
๔ ราย บาดเจ็บ ๓ คน จังหวัดเชียงใหม เกิดเหตุเพลิงไหมบานทําดอกไมไฟตั้งอยูใกลโรงพยาบาลสารภี ตําบลปาแดด อําเภอสารภี
มีผูเสียชีวิต ๒ ราย ไดรับบาดเจ็บ ๒ คน และจังหวัดภูเก็ต เกิดเหตุเพลิงไหมหางสรรพสินคาซุปเปอรชิป สาขาภูเก็ต เลขที่ ๔๖/๕
ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต เจาหนาที่ดับเพลิงไดเขาทําการดับเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงได ไมมีผูไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

๕๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณอุทกภัย
ในพื้นที่ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช) เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดพิษณุโลก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช) และคณะ ไดรับฟง
การบรรยายสรุปสถานการณอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ไดแก อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอ
ศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอกงไกรลาศ โดยเฉพาะอําเภอกงไกรลาศ แมน้ํายมลนตลิ่งเกิดภาวะน้ําทวมขังในระดับสูง
ซึ่งไดสั่งการใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกปญหาอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยเรงแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของแตละหนวยงาน สํารวจความเสียหายเพื่อจะไดฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด ใหประชาชนแจงขาวสารและเตือนภัย
สถานการณน้ําอยางใกลชิด ดําเนินการสํารวจพนังกั้นน้ําใหอยูในสภาพแข็งแรงพรอมรับมือกับสถานการณการไหลบาของแมน้ํา
และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนตามอํานาจหนาที่ จากนั้น
ไดเดินทางไปเยี่ยมเยือนพบปะชี้แจงและมอบถุงยังชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทุกตําบลของอําเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง
๒. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช) และคณะ ไดประชุม
หัวหนาสวนราชการและรับฟงสถานการณอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสภาพพื้นที่ราบลุมในหลายอําเภอ
และมีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน ไดแก แมน้ํานาน แมน้ํายม แมน้ําวังทอง คลองชมพู และแมน้ําแควนอย มีพื้นที่ประสบอุทกภัย
ที่ระดับน้ําลดลงแตยังไมเขาสูสภาวะปกติ จํานวน ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม อําเภอชาติตระการ
อําเภอนครไทย อําเภอเนินมะปราง และอําเภอวัดโบสถ พื้นที่ที่มีระดับน้ําทวมขังมากยังไมเขาสูภาวะปกติ จํานวน ๓ อําเภอ ไดแก
อําเภอบางกระทุม อําเภอบางระกํา และอําเภอวังทอง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนที่ลุม ไดแก ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง ยังมีสภาพ
น้ําทวมขังมาก ซึ่งไดสั่งการใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก ทั้งระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับทองถิ่น เนนการประชาสัมพันธ แจงขาวสารสถานการณน้ําอยางใกลชิด สํารวจความแข็งแรงของพนังกั้นน้ํา
ในแมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่ใหอยูในสภาพแข็งแรงพรอมรับสถานการณการไหลบาของน้ํา และดําเนินการชวยเหลือเยียวยา
ผูประสบภัยใหทันเวลาอยางเปนธรรมและทั่วถึง เพื่อฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด สําหรับสถานศึกษาที่ไดรับความเสียหาย
อยางหนัก ไดสั่งการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรงสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและใหดําเนินการวางแผนเพื่อปองกันปญหา
อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปตอ ๆ ไป จากนั้นไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพใหกับประชาชนผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลวังพิกุล
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามสถานการณอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค และอุทัยธานี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามสถานการณอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค และอุทัยธานี
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ สรุปได ดังนี้
๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเดินทางไปกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ตําบลบานโพ อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณอุทกภัยในพื้นที่และมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖
โดยไดรับฟงการบรรยายสรุปสถานการณของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอบางปะอิน และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพ
สรุป ได วา พื้ นที่ ตํา บลบา นโพเปน พื้น ที่อ ยูริ มแมน้ํ าเจา พระยา เมื่อ วัน ที่ ๑๗ กั นยายน ๒๕๕๖ เปน ตน มา ไดเ กิด ฝนตกหนั ก
ทําใหน้ําลนตลิ่ง สงผลใหครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบน้ําลนตลิ่งทั้งหมด ๗๙๔ ครัวเรือน โดยองคการบริหารสวนตําบลบานโพ
ไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อาทิ การสรางคันกั้นน้ําใตสะพานดํา สนับสนุนเรือซึ่งจัดซื้อโดยโครงการ SML
สนับสนุนไมเพื่อกอสรางสะพาน และหนุนเก็บของ สนับสนุนสุขาลอยน้ํา สนับสนุนหินคลุกเพื่อใหประชาชนไดสัญจรไดอยางสะดวก
และสนับสนุนเต็นทพักพิง เปนตน ในการนี้ ไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ดูแลความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยอยางใกลชิด เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเกิด
สถานการณอุทกภัย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ประสบภัย ๑๒ อําเภอ ๔๓ ตําบล ๓๐๓ หมูบาน ๒ เขตเทศบาล ประชาชนไดรับ
ผลกระทบ ๑๗,๖๖๕ ครัวเรือน ๕๘,๒๖๙ คน พื้นที่ทางการเกษตร ๗๔,๗๕๘ ไร บอปลา/กบ ๑๗ บอ ทอระบายน้ํา ๓๑ แหง คอ
สะพาน ๕ แหง ฝาย ๓ แหง คันคลอง/คันเมือง ๒๗ จุด ปจจุบันสถานการณไดยตุ ิลงแลว ๗ อําเภอ ยังคงมีสถานการณ (พื้นที่ถูกน้ํา
ทวมขังอยู) ๕ อําเภอ ๑๒ ตําบล ๘๔ หมูบาน ราษฎร ๒,๐๖๑ ครัวเรือน ๖,๓๔๙ คน
๓. จังหวัดอุทัยธานี ปจจุบันพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีประสบปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่ ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน
และพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย เนื่องจากมีฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลาหลายวัน ตั้งแตวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เปนตนมา
ซึ่งจังหวัดไดประกาศเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉินแลว จํานวน ๘ อําเภอ ๖๔ ตําบล ๔๓๕ หมูบาน
ราษฎรไดรับความเดือดรอนจากน้ําทวมขังบานเรือน ๒,๕๖๓ หลังคาเรือน ๗,๖๘๙ คน ถนนเสียหาย ๒๐๕ สาย คอสะพาน ๕ แหง
ฝาย ๓ แหง ทอระบายน้ํา ๓๕ แหง คันคลอง ๑๒ แหง คันเหมือง ๑๖ แหง และพื้นที่ทางการเกษตรประสบภัยทั้งสิ้น ๕๘,๖๙๔ ไร
คาดวาจะเสียหาย ๓๗,๘๗๑ ไร แบงเปน นาขาว ๓๒,๕๒๔ ไร พืชไร ๕,๓๐๓ ไร พืชสวนและอื่น ๆ ๔๔ ไร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมหารือแนวทางการใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบแนวทางการให ข า วสาธารณะและการเตื อ นภั ย ที่ ห น ว ยงานได ต กลงร ว มกั น ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมไดยึดหลักจากแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทวาดวยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย" ใชประกอบการกําหนดแนวทาง
ในการใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย เปน ๔ แนวทาง ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. เสนอ
สรุปได ดังนี้
๑.๑ ในภาวะปกติ ในการปฏิ บัติง านรายวันใหห นวยงาน ไดแก สํ านัก งานนโยบายและบริหารจั ดการน้ํ า
และอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุ ท กศาสตร กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ศู น ย เ ตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห ง ชาติ และสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ํ า
และการเกษตร แจงขาวสารขอมูลหรือขอเท็จจริงทั่วไปที่อาจมีผลสืบเนื่อง หรือนําไปสูภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อใหประชาชนทราบ
หามนําเสนอขอมูลในลักษณะแสดงความคิดเห็น เวนแตเปนความคิดเห็นจากเจาหนาที่รัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือนักวิชาการ
ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
๑.๒ ในการเฝาระวัง เมื่อมีเหตุที่อาจมีผลสืบเนื่องหรือนําไปสูภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินดานภัยที่เกี่ยวเนื่องจากน้ํา
๑.๒.๑ ให สบอช. และศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติรับผิดชอบในการจัดประชุมและการแจงขาวรวมกัน
ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการติดตามสถานการณน้ํา ณ สบอช. โดยขอมูลหรือขอเท็จจริงเพื่อการเฝาระวัง ไดแก ประกาศ
หรือขอมูลที่มุงหมายใหหนวยงาน องคกร หรือประชาชนเตรียมพรอมและเฝาระวังภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวเนื่องจากน้ํา
๑.๒.๒ ใหมีขั้นตอนการเฝาระวัง โดยใหกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สถานการณฝน สภาพดิน เฝาระวังระดับและคุณภาพน้ําในเขื่อน น้ําในแมน้ํา
น้ําใตดิน น้ําทะเล โดยสงขอมูลดิบและขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวเขาคลังขอมูล ที่ สบอช. เพื่อเชื่อมขอมูลกับสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร ใหทุกหนวยงานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
๑.๒.๓ ใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคก ารบริหารสว นตํา บล กรุง เทพมหานคร และเมือ งพัท ยา นําข อมูล หรือ ขอเท็จจริ งเพื่ อการเฝ าระวังดั งกล าวไปเผยแพร
ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงตอไป
๑.๓ การแจ ง เตื อ นภั ย เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว า จะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ด า นภั ย ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากน้ํ า
ใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก.ปภ.ช.) โดย กบอ. และ สบอช. เปน Command Center
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและประเมินสถานการณภัยจากขอมูลในคลังขอมูลของหนวยงานเฝาระวัง หากคาดวาจะมีผลกระทบ
รุนแรง (ขั้นวิกฤต) จะแจงใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติแจงเตือนประชาชนผานชองทางตาง ๆ และผานกระทรวงมหาดไทย
(จั ง หวั ด อํ า เภอ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได แ ก อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
๕๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) เพื่อนําขอมูลหรือขอเท็จจริงเพื่อการแจงเตือนภัยดังกลาวไปเผยแพรใหประชาชนและเครือขาย
หนวยเผชิญเหตุทราบอยางทั่วถึงตอไป โดยจําแนกระดับความรุนแรงของภัยเปน ๔ ระดับ คือ อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๑
(สาธารณภัยขนาดเล็ก) อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๒ (สาธารณภัยขนาดกลาง) อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๓ (สาธารณภัยขนาดใหญ)
และอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๔ (สาธารณภัยขนาดรายแรงอยางยิ่ง)
๑.๔ การยกเลิกสถานการณ เมื่ อภั ยพิบั ติห รือเหตุ ฉุกเฉิน ดานภัย ที่เกี่ ยวเนื่อ งจากน้ํ ากลับเขา สูภาวะปกติ
ใหผูรับผิดชอบแตละระดับภัยประกาศยกเลิกสถานการณ และใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นําขอมูลหรือขอเท็จจริง การประกาศ
ยกเลิกสถานการณดังกลาวไปเผยแพรใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงตอไป โดยสรุปเปนแนวทางในการใหขาวสารสาธารณะ
และเตือนภัย ไดแก การใหขาว (แจงขาวสาร) การเฝาระวัง การแจงเตือนภัย และการยกเลิกสถานการณ
๒. ใหแกไขขอความบางประการของการแจงเตือนภัย ในสวนของอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๒ (สาธารณภัยขนาดกลาง)
และอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๔ (สาธารณภัยขนาดรายแรงอยางยิ่ง) รวมทั้งการยกเลิกสถานการณ ในสวนของตารางสรุปแนวทาง
การใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย ใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการลงพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงพลั ง งานรายงานการลงพื้ น ที่ ติ ด ตามและรายงานสถานการณ อุ ท กภั ย
โดยกระทรวงพลังงานไดใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเบื้องตน โดยการบริจาคถุงยังชีพ จํานวน ๗๖,๕๐๐ ชุด ผานพลังงานจังหวัด
๒๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๙,๐๐๐ ชุด จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด จังหวัดยโสธร จํานวน
๓,๐๐๐ ชุด จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๘,๐๐๐ ชุด จังหวัดสุรินทร จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๗,๐๐๐ ชุด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด จังหวัดสิงหบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด จังหวัดลพบุรี จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด จังหวัดนครสวรรค
จํานวน ๒,๕๐๐ ชุด จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด จังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด จังหวัดหนองคาย จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด
จังหวัดอางทอง จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน ๗,๗๐๐ ชุด จังหวัดพิจิตร
จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด จังหวัดปทุมธานี จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด จังหวัดนครนายก จํานวน ๕๐๐ ชุด จังหวัดสระแกว จํานวน ๕๐๐ ชุด
จังหวัดชลบุรี จํานวน ๓๐๐ ชุด และจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณน้ําทวมขังภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณน้ําทวมขังภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การดําเนินการปองกันและแกไขสถานการณน้ําทวมขังภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) และกระทรวงพลังงาน ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน ๘๓ เครื่อง กระจายตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
สามารถสูบระบายไดสูงสุด ๘๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง พรอมทั้งจัดเตรียม Big Bag และกระสอบทรายไวในพื้นที่เพื่อใหการสนับสนุน
ผูประกอบการ นอกจากนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดจัดเตรียมคันกั้นน้ําชนิดติดตั้งเร็ว ขนาดความสูง ๑.๒๑๙ เมตร
ความยาวเมื่อติดตั้งประมาณ ๖ กิโลเมตร ไวเปนสวนหนึ่งของระบบปองกันน้ําทวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
๑.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย และกองทัพเรือ สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ํา จํานวน ๔๖ เครื่อง
พรอมทหารเรือ ๕๐ นาย โดยติดตั้งไวในคลองตาง ๆ เพื่อชวยระบายและผลักดันน้ําใหไหลลงสูแมน้ําบางปะกงและอาวไทย
๑.๓ กรมชลประทาน โดยสํานักชลประทานที่ ๙ จังหวัดชลบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ําบริเวณประตูระบายน้ํา
พานทอง จํานวน ๑๑ เครื่อง สามารถสูบระบายไดสูงสุด ๑๖,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เพื่อชวยระบายน้ําจากคลองพานทอง
ลงสูแมน้ําบางปะกงและอาวไทย
๑.๔ กรมทางหลวงสนับสนุนการเพิ่มชองทางการระบายน้ํา (Box Culvert) บริเวณการกอสรางถนนสายบานเกาพานทอง (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖) เพื่อชวยใหการระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น
๑.๕ ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรวมอํานวยการแกไขปญหาและประสาน
ทําความเขาใจกับชุมชนในพื้นที่
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุ มัติการจัดทํ าความตกลงวา ดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรั บผูถือ หนัง สือเดิ นทางธรรมดาระหวา ง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบรางความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Agreement between the Government of the
Kingdom of Thailand and the Republic of the Union of Myanmar on Visa Exemption for Holders of Ordinary
Passports) โดยความตกลงฯ มีสาระสําคัญเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและสงเสริมความสัมพันธ
ดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางสองประเทศ โดยยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา
เฉพาะที่ทาอากาศยานตามที่แตละฝายกําหนดในระยะเริ่มตน (โดยไมครอบคลุมถึงการเดินทางเขา-ออกทางจุดผานแดนถาวร
ตามแนวชายแดน) เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล
๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในความตกลงฯ
๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางความตกลงฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับ
ผลประโยชน แ ละนโยบายของราชอาณาจั ก รไทย ให ก ระทรวงการต า งประเทศสามารถดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักขาวกรองแหงชาติ เกี่ยวกับการจัดทําความตกลงฯ ควรตอง
คํานึงถึงประเด็นดานความมั่นคงและการเคลื่อนยายแรงงานอยางรอบคอบ การเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การใชชวงเวลาที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทยเมียนมาร (Joint Commission : JC) ครั้งที่ ๗ ที่เมืองหลวงเนปดอว ระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในการลงนาม
ความตกลงฯ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรไทย-กัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการดําเนินการขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรไทย-กัมพูชา จาก เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. เปน ๐๖.๐๐๒๒.๐๐ น. จํานวน ๔ แหง ไดแก จุดผานแดนถาวรบานแหลม อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี จุดผานแดนถาวรบานผักกาด
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และจุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเกลี่ยอัตรากําลังเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอและสอดคลองกับการขยายเวลาเปด
จุดผานแดนถาวรที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมการคาชายแดนและการทองเที่ยว และหากไมเพียงพอใหดําเนินการเพื่อขอ
อัตรากําลังเพิ่มใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติของทางราชการตอไป
๓. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปด-ปดจุดผานแดนถาวรทั้ง ๕ แหง ควรพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงปริมาณการคาและการทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งการขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรออกไปจะกระทบกับการจัด
อัตรากําลั งเจาหน าที่ที่มีอยู อยางจํา กัดใหสอดคลองกับ ชวงเวลาที่เพิ่มขึ้ น รวมถึ งการจัดสรรการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ
ใหสอดคลองกัน นอกจากนี้ เห็นควรประสานการปฏิบัติกับหนวยงานรับผิดชอบอยางใกลชิด โดยเฉพาะการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ รวมทั้งประสานหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามประเมินผลจากการขยายเวลาเปดปดจุดผานแดนถาวรดังกลาวเปนระยะ และรายงานผลใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปดจุดผานแดนไดรับทราบ และพิจารณา
วางแนวทางเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการดวย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปสาระสําคัญการเขารวมงาน "China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum" ประจําป ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสาระสําคัญการเขารวมงาน “China-ASEAN Vocational Education Exhibition and
Forum” ประจําป ๒๕๕๖ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ นครหนานหนิง
เขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปได ดังนี้
๑. การกลาวเปดงาน “China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum” ประจําป ๒๕๕๖ ในนาม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกลาวเชื่อมั่นวาหุนสวนเชิงยุทธศาสตร จีน-อาเซียน โดยเฉพาะดาน
การศึกษาและฝกอบรมทางเทคนิคและสายอาชีพ (Technical and Vocational Education and Training : TVET) จะไมเปนเพียงแค
การเสริมสรางประชาคมอาเซียนเทานั้ น แตยังเปนการเตรียมความพรอมของพลเมืองในทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทางสายอาชี พ
ในยุคโลกาภิวัฒน และเนนย้ําถึงความรวมมืฮที่กําลังดําเนินอยูซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายซึ่งกันและกันดานการศึกษาและฝกอบรม
ทางเทคนิคและสายอาชีพ รวมทั้งเชื่อมั่นวาการพัฒนาของประเทศอาเซียนจะดําเนินไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๒. การรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา/วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอาเซียน โดยในสวนของประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่รวมงานและลงนามขอตกลงความรวมมือ
ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Guangxi Teachers Education University, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
อยุธยา และ Guangxi University of Science and Technology, มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ Yulin Normal University,
วิทยาลั ยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และมหาวิทยาลัยภาษานานาชาติ กวางซี รวมทั้งสถาบันการศึก ษาดา นเทคนิคและ
อาชีวศึกษา ๙ แหง คือ วิทยาลัยการชุมแพ จังหวัดขอนแกน วิทยาลัยการอาชีพดานซาย จังหวัดเลย วิทยาลัยการอาชีพบานผือ
จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ จังหวัด
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง จังหวัดขอนแกน วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย และวิทยาลัยการตอเรือหนองคาย โดยได
ลงนามขอตกลงการแลกเปลี่ยนครู นักศึกษา การใชสื่อรวมกัน รวมกับมหาวิทยาลัยหนานหนิง
๓. การกลาวปาฐกถา หัวขอ “Construction of Modern Vocational Education System” เมื่อวันที่
๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกลาวถึงบทบาทผูนําของกระทรวงศึกษาธิการสําคัญตอการจัดเตรียมความพรอมของประชากรในประเทศ
เพื่อกาวไปสูการเปนพลเมืองโลก โดยการปลูกฝงทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรค ทักษะดาน ICT และทักษะชีวิต
เพื่อสงเสริมการมีงานทํา การสรางระบบการศึกษาสายอาชีพสมัยใหมจะเปนศูนยกลางตอการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติของ
ประเทศไทยเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาและฝกอบรมดานเทคนิคและสายอาชีพ การเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวาง
สถานศึกษากับอุตสาหกรรมและการทํางานที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้นกับภาคเอกชนมีสวนสําคัญในการชวยใหบัณฑิตและแรงงานในสายอาชีพ
มี ทั ก ษะในหลากหลายระดั บ และสิ่ ง สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ พื้ น ฐานที่ เ ข ม แข็ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และทั ก ษะ
ภาษาตางประเทศ เพื่อขยายการขับเคลื่อนของนักเรียน และโอกาสการมีงานทําในตางประเทศ รวมถึงกลุมวัยทํางานและ
ประชากรสูงวัยควรไดรับการฝกอบรมเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของตนเอง และเชื่อวาขอพันธกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
จีนตอไปจากนี้จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของการศึกษาและฝกอบรมดานเทคนิคและสายอาชีพในภูมิภาคอาเซียนไดอยาง
เปนรูปธรรม
๔. การเยี่ ยมชมนิ ท รรศการดา นการศึก ษาสายอาชีพ จี น-อาเซี ย น ซึ่ งจั ด โดยมหาวิท ยาลั ย สถาบั น การศึก ษา
วิทยาลัย การอาชีพ มากกว า ๑๐๐ แห ง ในหลายสาขาวิ ชาชีพ และเยี่ ยมชม “ศูน ยไ ทยศึ กษา” ของมหาวิท ยาลั ยครูกว างซี
(Guangxi Teachers Education University) พรอมทั้งหารือแลกเปลี่ยนขอมูลกับอธิการบดีและนักศึกษาไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบพิธี สารอนุวัติ ขอผูก พันชุ ดที่ ๙ ภายใตก รอบความตกลงวาด วยบริการของอาเซี ยนและขอ ผูกพั น
เปดตลาดการคาบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน โดยสาระสําคัญของขอผูกพันเปดตลาด
การคาบริการฯ เปนการเพิ่มสาขาบริการที่ไ ทยจะเปดใหอาเซียนถือหุนไดรอยละ ๗๐ ตามเปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจ
๖๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยมีขอจํากัดในการใหบริการในแตละสาขาบริการหรือกิจกรรมที่ไทย
ตองการสงวนเพื่อการกํากับดูแลสาขาบริการหรือกิจกรรมดังกลาว เชน การกําหนดประเภทของนิติบุคคลที่สามารถจัดตั้งได และ
การสงวนสิทธิไมใหตางชาติถือครองที่ดิน เปนตน ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหกระทรวงพาณิชยแกไขเงื่อนไขทั่วไป
ในตารางขอผูกพันบริการโทรคมนาคมตามความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอนเสนอรัฐสภาเพื่อขอ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ลงนามพิธีสาร
๓. เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบพิธีสารและขอผูกพันดังกลาวแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินกระบวนการ
ภายในประเทศเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดที่ ๙ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียนและ
ข อ ผู ก พั น เป ด ตลาดการค า บริ ก ารชุ ด ที่ ๙ ของไทย ภายใต ก รอบความตกลงว า ด ว ยบริ ก ารของอาเซี ย น และให ก ระทรวง
การตางประเทศจัดทําหนังสือแจงเลขาธิการอาเซียนวาประเทศไทยไดดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิน้ แลวเพื่อใหพิธีสาร
มีผลใชบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคม
(Zero Draft ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection) ฉบับที่ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมระดับรัฐมนตรี
อาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๘ (8th ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Social
Development : 8th AMMSWD) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรางปฏิญญาฯ
มีสาระสําคัญเพื่อสงเสริมและผลักดันนโยบายหรือมาตรการดานการคุมครองทางสังคมที่มีในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ปฏิญญาบันดารเสรีเบกาวันวาดวยโรคไมติดตอในอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบปฏิญญาบันดารเสรีเบกาวันวาดวยโรคไมติดตอในอาเซียน (Bandar Seri Begawan Declaration on
Noncommunicable Diseases in ASEAN) ซึ่งจะมีการรับรองโดยผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓
(23rd ASEAN Summit) ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยปฏิญญาฯ
มีสาระสําคัญในการสงเสริมความรวมมือดานโรคไมติดตอในภูมภิ าคอาเซียน เชน การลดปจจัยเสี่ยงสําหรับโรคไมติดตอ การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารรวมกับภาคเอกชนเพื่อใหมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ การคัดกรองผูที่เสี่ยงตอโรค
ไมติดตอใหมีความสะดวกในการคนหาในระยะแรกและการปองกันโรคในระดับปฐมภูมิ เปนตน ทั้งนี้ หากมีการแกไขถอยคําหรือ
ประเด็ น ที่ มิ ใ ช ส าระสํ า คั ญ ขอให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งนํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองในปฏิญญาฯ ดังกลาว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการเสริมสรางความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ
คณะรัฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบร างปฏิญญาอาเซียนว าด วยเรื่อง การเสริมสร างความร วมมื อด านการจัดการภัยพิบั ติที่ จะมี
การรับรองในที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ (23rd ASEAN Summit) ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ระหวางวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยรางปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเสริมสรางความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในด า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ ภายใต ก รอบความตกลงอาเซี ย นว า ด ว ยการจั ดการภั ยพิ บั ติ และการตอบโต สถานการณ ฉุ กเฉิ น
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) และแผนงานการจัดการภัยพิบัติภายใต
กรอบ AADMER พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กรอบการเจรจาความตกลงการคาบริการอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการคา บริการอาเซี ยน เพื่ อเปนการกําหนดกฎเกณฑและกติก า
ด า นการค า บริ ก ารระหว า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น เพื่ อ ใช แ ทนที่ ก รอบความตกลงว า ด ว ยการค า บริ ก ารอาเซี ย น (ASEAN
Framework Agreement on Services : AFAS) โดยประเทศไทยจะรวมกับสมาชิกอาเซียน
๑.๑.๑ กํ า หนดกฎและกติ ก าในความตกลง โดยอ า งอิ ง จากความตกลงทั่ ว ไป ว า ด ว ยการค า บริ ก าร
(General Agreement on Trade in Services : GATS) ภายใตกรอบองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO)
และความตกลงอื่น ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปนภาคี
๑.๑.๒ ความตกลงมีหลักการสําคัญ ๆ เชน หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination Principle)
การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National treatment) การเขาสูตลาดการคาบริการ (Market Access) และการจัดทําขอผูกพันการคา
บริการ (Scheduling) เปนตน
๑.๑.๓ เพื่อ รักษาและปกปอ งผลประโยชนข องประเทศไทยภายใตค วามตกลง ประเทศไทยจะเสนอ
ใหมีแนวทางในการรักษาสิทธิของประเทศไทยในการใชมาตรการที่จําเปน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางระบบการเงิน การธนาคาร
การเคลื่อนยายเงินทุน อัตราแลกเปลี่ยน และสิทธิในการใชมาตรการเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ที่อาจกระทบตอดุลการชําระเงิน รวมทั้งความมั่นคง วัฒนธรรม ประเพณี และผลประโยชนตอผูบริโภคภายในประเทศ
๑.๒ เสนอกรอบการเจรจาฯ เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยตอไป
๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
มีการหารือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใหความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจรจาภายใต
ความตกลงฯ ในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีระยะเวลาในการปรับตัวของภาคสวนที่เกี่ยวของ ความพรอมของกฎหมาย
ภายในประเทศ และการกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบ เพื่อใหกรอบการเจรจาฯ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการภาคการคาบริการ และเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวมกับประเทศอยางแทจริง ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
๑.๑ เห็นชอบรางเอกสารซึ่งจะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ในระหวางวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
จํานวน ๕ ฉบับ และหากมีความจํา เปนต องแก ไขรา งเอกสารที่ไ มใชส าระสํ าคัญหรือไม ขัดตอ ผลประโยชนของประเทศไทย
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ดังนี้
๑.๑.๑ ร า งปฏิ ญ ญาทางการเมื อ งว า ด ว ยวิ สั ย ทั ศ น อ าเซี ย นภายหลั ง ป ๒๕๕๘ (Draft Political
Declaration on ASEAN’s Post-2015 Vision)
๑.๑.๒ รางแถลงการณรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป ของ
ความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน (Draft Joint Statement on Commemoration of the 10th Anniversary of
ASEAN-China Strategic Partnership)
๑.๑.๓ รางปฏิญญาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๘ วาดวยความมั่นคงดานอาหาร (Draft
th
Declaration of the 8 East Asia Summit on Food Security)
๑.๑.๔ รา งบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา (Draft Memorandum of
Understanding on the Establishment of Nalanda University)
๑.๑.๕ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของศูนยทุนระเบิดอาเซียน (Terms of Reference of the ASEAN
Regional Mine Action Centre-ARMAC)
๑.๒ ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองหรือลงนามเอกสารฯ ดังกลาว
๖๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. ให กระทรวงการตา งประเทศรับ ความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเ กี่ยวกั บรางปฏิญญา
ทางการเมืองวาดวยวิสัยทัศนอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘ ควรใหความสําคัญกับการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ การศึกษา การเขาถึงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเชิงประยุกต และเสริมสรางทักษะในการประกอบการ สวนรางแถลงการณรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน
ครั้งที่ ๑๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป ของความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน ควรเพิ่มเติมประเด็นความรวมมือดาน
การวิ จั ย และพั ฒ นาในสาขาต า ง ๆ การพั ฒ นาบุ ค ลากรดา นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรวมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอาเซียน-จีน
และรางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา ควรพิจารณาวาการสนับสนุนเงินทุนจัดตั้งจะกอใหเกิดประโยชน
กับประเทศไทยอยางไร และประเทศไทยสามารถพัฒนาความสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงศูนยความเปนเลิศของประเทศภาคีไดอยางไร
ไปพิจารณา
๓. สําหรับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใชจายจากงบประมาณ
รายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง นายกรัฐมนตรีเขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ที่นครหนานหนิง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบตามที่ สํ า นั ก เลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรี เ สนอรายงานผลการหารือ ระหว า งนายกรั ฐ มนตรี กั บ ผู นํ า
สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo : CAEXPO) ครั้งที่ ๑๐
ของนายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของกระทรวงการตางประเทศ
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป โดยในสวนของผลการหารือสรุปได ดังนี้
๑.๑ การหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน
๑.๑.๑ นายกรัฐมนตรีจีนรับจะเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรี
ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และเชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนอีกครั้งในโอกาสที่สะดวก
๑.๑.๒ นายกรัฐมนตรีจะผลักดันมูลคาการคาไทย-จีน ใหบรรลุเปาหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ
ภายในป ๒๕๕๘ และขอใหจีนเพิ่มการนําเขาสินคาจากไทย ซึ่งฝายจีนรับที่จะซื้อขาว ๑ ลานตันในระยะเวลา ๕ ป และแสดงความ
สนใจที่จะนําเขายางพาราเปนจํานวนมาก โดยนายกรัฐมนตรีเสนอใหจีนเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อจัดตั้ง
Rubber City และเสนอใหทั้งสองฝายจัดตั้งคณะทํางานยอยวาดวยความรวมมือทางการคาสินคาเกษตร ภายใตคณะกรรมการรวม
วาดวยความรวมมือดานการคา การลงทุน และเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) โดยจีนรับจะจัดการประชุม JC
เศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งที่ ๓ โดยเร็ว
๑.๑.๓ นายกรั ฐมนตรี เ สนอให จี นเข ามาลงทุ นในระบบรถไฟความเร็ ว สูง โดยเสนอว า ไทยอาจชํา ระ
คาใชจายบางสวนเปนสินคาเกษตร ซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนขอใหทั้งสองฝายหารือกันตอไปในการประชุมคณะกรรมการรวมดานรถไฟ
ไทย-จีน ครั้งที่ ๓
๑.๑.๔ นายกรัฐมนตรีจะผลักดันความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหวางไทย-จีน เพื่อให
รัฐสภาใหความเห็นชอบใหทันกับการเปดใชสะพานมิตรภาพแหงที่ ๔ (เชียงของ-หวยทราย) รวมทั้งผลักดันใหเสนทาง R8 และ
R12 ซึ่งผานลาว เวียดนาม และจีน ผนวกอยูในความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในกรอบแผนงานการพัฒนาความรวมมือ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS)
๑.๑.๕ นายกรัฐมนตรีเสนอที่จะจัดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค
แมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง ในชวงตนป ๒๕๕๗ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในลุมแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง ซึ่งฝายจีน
พรอมจะรวมมือ
๑.๑.๖ นายกรัฐมนตรีไดเชิญจีนเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําเอเชีย-แปซิฟก ดานโทรคมนาคมที่ประเทศ
ไทยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเชิญชวนจีนเขารวมโครงการของภาคเอกชนที่จะจัดตั้งศูนยการคาและวัฒนธรรมจีน-ไทย/
อาเซียนในประเทศไทย และขอความรวมมือจากจีนในโครงการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยในจีน สวนฝายจีนจะพิจารณาขอเสนอของ
ไทยเรื่องการจัดทําความตกลงยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา และเห็นพองที่จะหารือกันอยางใกลชิด
เพื่อใหไดขอยุติเรื่องวงโคจรดาวเทียม
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๑.๗ นายกรัฐมนตรีเสนอวาไทยจะทําหนาที่ประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน อยางดี
ที่สุด โดยยึดหลักความไวเนื้อเชื่อใจและความสัมพันธอันดีระหวางกัน
๑.๒ การหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน เขตปกครองตนเองกวางซีจวง จีนมีแผนการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมจีน-ไทย ที่เมืองฉงจั่ว เพื่อสงเสริมการลงทุนไทยในกวางซี และสนใจจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ไทยในอนาคต ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีขอใหการนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองฝายหารือกันตอไป และทั้งสองฝายเห็นพองใหจัดตั้งคณะทํางานไทย-กวางซี
ระหวางสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง กับสํานักงานการตางประเทศเขตฯ กวางซีจวง เพื่อขยายความรวมมือดานการคาสินคา
เกษตรและอาหารจากไทยมายังกวางซี รวมทั้งหาชองทางสงเสริมสินคาเกษตร และขยายความรวมมือในดานตาง ๆ ระหวางกัน
๒. ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการจัดสงขาวคุณภาพพรอมหมอหุงขาวเพื่อมอบแกนายกรัฐมนตรีจีนโดยประสาน
กับกระทรวงการตางประเทศดําเนินการตามความเหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ทาทีประเทศไทยตอระบบติดตามสถานการณหมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนลาง (ASEAN Sub-Regional
Haze Monitoring System : HMS)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการกับการใชระบบติดตามสถานการณหมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนลาง (ASEAN
Sub-Regional Haze Monitoring System : HMS) เปนระบบรวมในการเฝาระวังและติดตามสถานการณหมอกควันของประเทศ
อาเซียนตอนลาง
๒. เห็นชอบใหประเทศไทยเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนใหนําประเด็นการแบงปนขอมูลแผนที่พิกัดการใช
ประโยชนที่ดินและแผนที่สัมปทานเขาระบบ HMS กลับมาพิจารณาในรายละเอียดใหรอบคอบ โดยผานกลไกภายใตขอตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีความจําเปนตองแบงปนขอมูลใด ๆ เขาระบบ HMS ตองนํา
กลับมาหารือหนวยงานในประเทศกอน และจะตองไมขัดตอกฎหมาย/ขอบังคับของประเทศไทย
๓. หากในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ (23rd ASEAN Summit) ระหวางวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีประเด็นเพิ่มเติมที่ไมใชสาระสําคัญตอการดําเนินงาน และไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และผลประโยชนของประเทศไทย ใหดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
๑. เห็นชอบตอรางเอกสาร จํานวน ๔ ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองหรือลงนามและเพื่อทราบระหวางการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๒๓ (23rd ASEAN Summit) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ระหวางวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
ดังนี้
๑.๑ เอกสารซึ่งจะมีการรับรองหรือลงนาม จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก
๑.๑.๑ รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการขจัดความรุนแรงตอสตรีและการขจัดความรุนแรงตอเด็ก
(Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in ASEAN)
๑.๑.๒ รางปฏิญญาบันดารเสรีเบกาวัน วาดวยการประกอบการและการจางงานของเยาวชนในอาเซียน
(Bandar Seri Begawan Declaration on Youth Entrepreneurship and Employment)
๑.๑.๓ รายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(Mid-Term Review of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: Consolidated Report)
๑.๒ เอกสารซึ่งจะเสนอผูนําอาเซียนเพื่อรับทราบ ไดแก แถลงการณรวมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๐
๒. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสารดังกลาว
๖๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๘ (The 8th AMMSWD) และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบวกสาม ครั้งที่ ๔ (The 4th AMMSWD+3)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๘ (The 8th
AMMSWD) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบวกสาม ครั้งที่ ๔ (The 4th AMMSWD+3)
ระหวางวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ประเด็นความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ๒๕๕๔๒๕๕๘ (ASEAN Strategic Framework for Social Welfare and Development 2011-2015)
๑.๑ ที่ประชุมมีความพึงพอใจตอความกาวหนาในการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาภายใต
กรอบยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและพัฒนา ๒๕๕๔-๒๕๕๘
๑.๒ ที่ประชุมมีความเห็นวาปญหาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเปนประเด็นตัดขวาง และเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบหลายมิติ จึงสนับสนุนใหมีการทํางานแบบองครวม (Holistic approach)
๑.๓ ที่ประชุมเล็งเห็นถึงความสําคัญของความรวมมือไมเพียงแตระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน แตเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุมประเทศ+๓ คูเจรจา หุนสวนการพัฒนา ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๔ ที่ประชุมตระหนักถึงความสําคัญของดัชนีชี้วัดประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประเมินผล
ครึ่งแผนแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการสรางประชาคมอาเซียนภายใน
ป ๒๕๕๘ โดยตองเปนไปอยางบูรณาการ อยูบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบตอสังคม มีประชาชนเปนศูนยกลาง
และใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. ประเด็นการพัฒนาสังคมอยางทั่วถึงสําหรับทุกคน
๒.๑ ที่ประชุมเนนย้ําถึงพันธกรณีที่จะเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคม และนําแนวคิด
ประเด็นหวงใยของกลุมคนเปราะบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการในประชาคมอาเซียน
๒.๒ ที่ประชุมไดเนนย้ําถึงความสําคัญของขอทาทายที่พบในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ปญหาสังคม
ผูสูงอายุวาเปนสิ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุมประเทศ+๓ ตองมีนโยบายหรือมาตรการเตรียมการเพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
๓. ประเด็นการเสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคมในอาเซียน ที่ประชุมใหการรับรองปฏิญญาอาเซียน
วาดวยเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคมเพื่อเตรียมเสนอตอที่ประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๒๓
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งปฏิญญาดังกลาวเปนเครื่องมือยืนยันวาทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคน
ยากจน กลุมเสี่ยง ผูพิการ ผูสูงอายุ เด็กที่ไมไดเขาเรียน เด็ก แรงงานโยกยายถิ่นฐาน และกลุมคนเปราะบางอื่น ๆ จะไดรับสิทธิ
ในการเขาถึงการคุมครองทางสังคมซึ่งเปนหลักการขั้นพื้นฐานดานสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียม
๔. ประเด็นการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก ที่ประชุมใหการรับรองปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรง
ตอสตรีและเด็กในอาเซียน เพื่อเตรียมเสนอตอที่ประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ซึ่งปฏิญญาดังกลาวใหคํามั่นตอความตองการการทํางานอยางเปนองครวมเพื่อสงเสริมสิทธิสตรีและเด็ก และการตอบสนองตอมิติ
หญิงชาย ความเปราะบางของเด็ก และการตอบสนองตอชวงวัยในการปองกันและขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็ก
๕. ประเด็นความรวมมือประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ วาดวยเรื่องสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
๕.๑ ที่ประชุมมีความพึงพอใจตอความสําเร็จจากการดําเนินโครงการที่ดําเนินงานรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับกลุมประเทศ+๓ โดยมีโครงการของประเทศไทยรวมอยูดวย อาทิ โครงการการพัฒนาโดยใชแนวคิดชุมชน
เพื่อรวมตนแบบการสาธารณสุขและการบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ และการพัฒนาการใหบริการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุและกลุมคนเปราะบาง ซึ่งประเด็นสังคมผูสูงอายุเปนหัวขอที่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนตองเผชิญรวมกันในไมกี่ปขางหนา
๕.๒ ที่ประชุมมีความพึงพอใจตอแผนงานโครงการใหม ๆ ที่ดําเนินงานกับกลุมประเทศ+๓ อีกทั้งชื่นชมการให
การสนับสนุนดวยดีของกลุมประเทศ+๓ มุงสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
๖. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๙ (The 9th AMMSWD) และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบวกสาม ครั้งที่ ๕ (The 5th AMMSWD+3) ที่ประชุมแสดง
ความขอบคุณประเทศอินโดนีเซียในฐานะที่จะเปนเจาภาพจัดการประชุม The 9th AMMSWD และการประชุม The 5th
AMMSWD+3 ที่จะจัดขึ้นในป ๒๐๑๖
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตามกรอบขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยว
อาเซียน ASEAN MRA (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการวิชาชีพการทองเที่ยวแหงชาติ (National Tourism Professional Board : NTPB)
ทําหนาที่ใหความรูความเขาใจและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ
การทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA) ใหแกผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการพัฒนา กํากับและติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวตามที่กําหนดไวในสมรรถนะขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยว (ASEAN Common Competency for Tourism Professional : ACCSTP) และ
คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการทองเที่ยว (Tourism Professional Certification Board : TPCB) ทําหนาที่ประเมิน
และขึ้ นทะเบีย นหรือ ยกเลิก ทะเบี ยนบุค ลากรวิ ชาชีพ ระดับ ชาติที่ ผา นการรั บรองมาตรฐานวิ ช าชี พการทอ งเที่ย ว (ACCSTP)
โดยคณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ และมีผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว สํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เปนกรรมการและเลขานุการ
๒. ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธในเรื่องการเคลื่อนยาย
บุคลากรการทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อเตรียมความพรอม
รวมถึงควรเรงพัฒนาฝมือแรงงานใหมีสมรรถนะเพียงพอเพื่อรองรับการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการเปดเสรีในป ๒๕๕๘
นอกจากนี้ เห็ น ควรให ก ระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ ารายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการทั้ ง ๒ คณะดั ง กล า ว
ใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ โดยเฉพาะการติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวตามที่กําหนดไว
ในสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยว (ASEAN Common Competency for Tourism Professional : ACCSTP)
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปา
และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ ๑๖ (CITES CoP 16) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ที่ประชุมไดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมเจาหนาที่อาวุโสที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามอนุสัญญา
CITES ประเด็นสําคัญประกอบดวย สถานภาพและความสําคัญเกี่ยวกับความรวมมือกันของอาเซียนดานอนุสัญญา CITES อันไดแก
ความกาวหนาและความสําเร็จ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน แนวทางและทาทีรวมกันของอาเซียน และความรวมมือในภูมิภาคอาเซียน
เกี่ยวกับประเด็นอนุสัญญา CITES ซึ่งประเด็นดังกลาวตองอาศัยความรวมมือและความพยายามรวมกันของอาเซียน ความเปนหุนสวน
และเครือขาย และการดําเนินงานตามรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญา CITES
๒. แถลงการณจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนไดกลาวถึงการสนับสนุนและ
สงเสริมความรวมมือดานอนุสัญญา CITES ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ แตละประเทศไดดําเนินการผาน
กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายสัตวปาและพันธุพืชในประเทศของตน อีกทั้งไดแสดงการสนับสนุนเครือขาย ASEAN-WEN และ
การดําเนินงานของสํานักงานศูนยประสานเครือขาย ASEAN-WEN การแลกเปลี่ยนขอมูลการบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และการสงเสริมบทบาทของหนวยงานพันธมิตร และผูใหทุนสนับสนุนเพื่อแสวงหาแนวทาง
แกไขปญหาและความทาทายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอนุสัญญา CITES ตลอดจนการพัฒนาเครือขาย ASEAN-WEN อยางยั่งยืนตอไป
๓. แถลงการณจากพันธมิตร
๓.๑ นางคริสตี้ เคนนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดกลาวแสดงความภาคภูมิใจของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ไดมีสวนชวยในการพัฒนาเครือขาย ASEAN-WEN ซึ่งกลายเปนแบบอยางระดับโลกของการรวมมือกัน
๗๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ในระดับชาติเพื่อตอตานการลักลอบคาสัตวปาและพืชปาขามชาติ และไดแสดงความตองการที่จะติดตามความยั่งยืนของเครือขาย
ASEAN-WEN ดวยการสรางทรัพยากรทางการเงินและบุคคลเพื่อใหสามารถสรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของภูมิภาค
๓.๒ ดร.ชํานาญ พงษศรี ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) ไดให
ความเชื่อมั่นแกที่ประชุมวาจะยังคงสนับสนุนและใหความชวยเหลือการประมงขนาดเล็กและการพัฒนาการประมงในภูมิภาค
อาเซียนตอไปในอนาคต
๓.๓ นายวาน ซิงหมิง ผูประสานงานปฏิบัติการงูเหา (Operation Cobra) และผูอํานวยการกองบังคับใช
กฎหมายและฝกอบรมการจัดการตามอนุสัญญา CITES แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน กลาวเนนถึงความสําเร็จและขอเสนอแนะ
จากปฏิบัติการ Cobra วาในปฏิบัติการนี้มีการจับกุมและยึดของกลางไดจํานวนมาก ทั้งยังไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวาง
ประเทศวาเปนนวัตกรรมความรวมมือ และเปนความพยายามระหวางประเทศที่มุงเนนการแบงปนขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว
ระหวางประเทศตาง ๆ เปนครั้งแรก พรอมกันนี้ไดนําเสนอขอเสนอแนะจากปฏิบัติการ Cobra ตอการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญา CITES ดวย

๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ
ระหวางประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการฝกอบรมและการประชุมรวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเปน
เจาภาพในการจัดฝกอบรมและการประชุมรวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy
Agency : IAEA) ของประเทศไทย จํานวน ๒ รายการ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑. การฝกอบรม Regional Training Course on Basic Concepts of 3D Image-Guided Brachytherapy for
Cervical Cancer ภายใตกรอบโครงการภูมิภาค RAS/6/062 “Supporting 3D Image-Guided Brachytherapy Services”
ระหวางวันที่ ๗-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม
๒. การประชุม Mid-Term Project Coordination Meeting on “Establishing Radioactive Waste
Management Infrastructure” ภายใตกรอบโครงการภูมภิ าค RAS/9/071 “Establishing Radioactive Waste Management
Infrastructure” ระหวางวันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการในบันทึกความเขาใจเรื่อง Memorandum of Understanding for Collaboration
in the Deployment and Exploitation of the Worldwide LHC Computing Grid (เพื่อความรวมมือในการพัฒนา
และใชงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติและใหใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการสําหรับการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากบันทึกความเขาใจเรื่อง
Memorandum of Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation of the Worldwide LHC
Computing Grid (เพื่อความรวมมือในการพัฒนาและใชงาน) ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับองคกรเพื่อการวิจัยนิวเคลียรแหงยุโรป (European
Organization for Nuclear Research : CERN) ไดตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอโดยบันทึกความเขาใจฯ
ฉบับนี้เปนการลงนามระหวาง CERN ในฐานะ “หองปฏิบัติการเจาภาพ” (Host Laboratory) ในการดําเนินงานของเครือขายกริด
คอมพิวเตอร (Worldwide LHC Computing Grid : WLCG) ฝายหนึ่ง กับ สวทช. รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ในนามของภาคีโ ครงสรา งพื้ น ฐานระดั บชาติ ดา น e-Science (National e-Science
Infrastructure Consortium) ของประเทศไทย ในฐานะ “ผูใหบริการ” อีกฝายหนึ่ง โดยมีระยะเวลาความรวมมือในเบื้องตน
คือ จากวันที่ลงนาม จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และขยายระยะเวลาความรวมมือโดยอัตโนมัติครั้งละ ๕ ป จนสิ้นสุด
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

การดําเนินงานของเครื่องเรงอนุภาค LHC โดยในสวนของประเทศไทยในฐานะผูใหบริการจะทําหนาที่ในการใหบริการระบบจัดเก็บ
และใหบริการขอมูล รวมทั้งหนวยประมวลผลแกเครือขาย WLCG
๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอสังเกตของกระทรวงพาณิชยเกี่ยวกับ
การใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น จะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนมีชองทางในการฟองรองรัฐได หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควร
ดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการอยางรัดกุม ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
และ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) วาดวยความรวมมือดานนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) วาดวยความรวมมือ
ดานนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยรางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญเปนการสนับสนุน
นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในประเทศไทยผานกิจกรรมที่เปนความรวมมือของ สวทน.
และ UNCTAD ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําที่มิใชสารัตถะสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ ให สวทน. หารือรวมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก
๑.๒ เห็นชอบใหเลขาธิการ สวทน. เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ ระหวาง สวทน. และ UNCTAD
๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทน. รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงาน
อัยการสูงสุดเกี่ยวกับขอ ๔ วรรค ๒ ของบันทึกความเขาใจฯ ที่ระบุใหคูภาคีจัดทําความตกลงแยกตางหากในการปฏิบัติตาม
กิจกรรมพิเศษภายใตบันทึกความเขาใจฯ โดยระบุถึงความรับผิดชอบของคูภาคีและคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ดังนั้น
หากมีการจัดทําความตกลงเชนวาตอไปในอนาคต เห็นควรสงใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดวย และกอนการลงนาม
ในบันทึกความเขาใจฯ ควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับกิจกรรม (specific activities) ในการดําเนินโครงการที่จะจัดทําขึ้น
ตาม Article 4 ที่ สวทน. และ UNCTAD ใหความเห็นชอบและอาจจะตองจัดทําขอตกลงที่เกี่ยวของในภายหลัง ตลอดจนภาระ
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองอนุสัญญามินามาตะวาดวยการจัดการสารปรอท
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ใหก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอ มรับ รอง (adoption) อนุ สั ญญามิน ามาตะว าด ว ย
การจัดการสารปรอท และเอกสารขอมติ (resolutions) และกรรมสารสุดทาย (the final act of the conference) ในการประชุม
Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury ระหวางวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ เมือง Kumamoto/Minamata ประเทศญี่ปุน โดยจะยังไมลงนามในอนุสัญญาฯ
๑.๒ หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ขอใหการรับรองเอกสารขอมติและกรรมสารสุดทาย
อยูในดุลพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทย
๒. ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวง
การตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรตรวจสอบเนื้อหาสาระของอนุสัญญาฯ วาเปนไปตามกรอบการเจรจาของ
ประเทศไทยสําหรับประชุมคณะเจรจาระหวางรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่รัฐสภาเห็นชอบดวย เนื่องจากการรับรองอนุสัญญาฯ ดังกลาวจะนําไปสูการลงนามและการแสดง
เจตนาเขาผูกพันกับประเทศไทยซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตอไปดวย หากประเทศไทยมีนโยบายที่จะเขาเปนภาคี
อนุสัญญาฯ ดังกลาว นอกจากนี้ การดําเนินการดานการจัดการสารปรอททั้งวัฏจักรชีวิตตั้งแตการผลิต การนําเขา การสงออก
๗๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

การใชการบําบัด และการจัดการสารปรอท ยังมีความจําเปนตองไดรับความรวมมือจากอีกหลายภาคสวน และควรหารือกับผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของอยางครบถวน รวมทั้งควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ เพื่อจัดเตรียมความพรอม
ในการรองรับอนุสัญญาฯ กอนพิจารณาลงนามในอนุสัญญาฯ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ระหวางวันที่ ๒๖ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยประเด็นสําคัญของการประชุมฯ ไดแก
แผนการดําเนินงานในแตละกลุมเพื่อนประธาน การจัดทํารายงานเศรษฐกิจเอเปคประจําป การจัดทํารายงานความกาวหนาในชวง
กลางของแผนงาน APEC New Strategy for Structural Reform (ANSSR) การหารือระดับนโยบายเรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบ
ราชการ (Bureaucratic Reform) การหารือระดับนโยบายเรื่องที่ ๒ : มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ International Public
Sector Accounting Standards (IPSAS) การหารือระดับนโยบายเรื่องที่ ๓ : การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค สรุปผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทเรียนจากวิกฤติทางการเงินสําหรับกฎหมายหุนสวนบริษัทและบรรษัทภิบาล (Corporate Law
and Governance) และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดขั้นตอนการรับรองเอกสารตามอนุสัญญากรุงเฮกวาดวยการยกเลิก
ความจําเปนในการรับรองเอกสารทางการของตางประเทศ ค.ศ. ๑๙๖๑ (Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing
the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) รวมทั้งความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑.๑ ฝายไทยไดหารือกับญี่ปุนในฐานะผูประสานงานหลักของกลุมเพื่อนประธานในเรื่องการปฏิรูปกฎระเบียบ
โดยเสนอขอใหญี่ปุนพิจารณาประเทศไทยเปนกรณีศึกษาในโครงการที่จะจัดทําในอนาคต คือ การสงเสริมนวัตกรรม และการพัฒนา
บรรยากาศทางธุรกิจของ SMEs
๑.๒ ขอตกลงตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๖๑ เปนผลใหการรับรองเอกสารทางการของตางประเทศมีความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย ชวยปองกันการสูญหาย และสามารถตรวจสอบไดงายจากการบริการแบบ One-Stop Service ซึ่ง
เปนประโยชนกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปนการอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุนระหวางรัฐภาคี ทั้งดานการคา
ขามพรมแดนและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งอางอิงไดจากการประเมินในฐานขอมูลของธนาคารโลกเรื่อง Investing Across
Borders ที่ใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกตามอนุสัญญากรุงเฮก ตลอดจนชวยพัฒนาตัวชี้วัด EoDB ของประเทศใหอยู
ในอันดับที่ดีขึ้น
๑.๓ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงมหาดไทย
ควรมีการศึกษาขอตกลงตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๖๑ ในรายละเอียด และพิจารณาถึงความเปนไปไดที่ไทยจะเขารวมเปน รัฐภาคี
(Contracting State) ของอนุสัญญากรุงเฮกวาดวยการยกเลิกความจําเปนในการรับรองเอกสารทางการของตางประเทศ ค.ศ. ๑๙๖๑
(Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)
โดยไมตองสมัครเปนสมาชิก (Member State) ขององคกรกฎหมายระหวางประเทศ Hague Conference on Private
International Law (HCCH)
๒. ให ก ระทรวงการต า งประเทศเปน เจา ภาพจั ด การประชุ มร ว มกับ หน วยงานที่ เ กี่ย วขอ งเพื่อ ศึ กษาข อตกลง
ตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๖๑ ในรายละเอียดและพิจารณากําหนดทาทีของไทย และนําเสนอผลการพิจารณาแกคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวของ
ครั้งที่ ๒๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีรายงานวาในระหวางวันที่ ๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดเดินทางไปรวม
ประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุม
ที่เกี่ยวของ ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งผลการประชุมสรุปได ดังนี้
๑. การเขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ มีประเด็นหารือสําคัญ ๓ ประเด็น คือ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๑ การบรรลุเปาหมายโบกอร (Attaining the Bogor Goals) ซึ่งกําหนดใหประเทศที่พัฒนาแลวเปดเสรี
การคาการลงทุนภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยเปนเปาหมายตามความสมัครใจสําหรับประเทศไทยตองเรงรัดดําเนินการใหทันภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว
๑.๒ การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม (Sustainable Growth with Equity) โดยประเทศ
ที่พัฒนาแลวควรพิจารณาใหความชวยเหลือและสิทธิพิเศษแกประเทศที่ยังพัฒนาไมทันประเทศอื่นดวย
๑.๓ การสงเสริมความเชื่อมโยงภูมิภาค (Promoting Connectivity) ทั้งในดานการขนสงทางน้ํา ทางบก และ
ทางอากาศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่ไมมีทางออกทางทะเลเพื่อลดตนทุนการขนสง รวมถึงการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน
และความมั่นคงทางดานอาหาร ดานน้ํา และดานพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (green energy) โดยประเทศไทยไดรับการยอมรับ
ใหเปนแหลงสํารองอาหารของโลก
ในการนี้ ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับประเด็นการประชุมดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๒. การเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวของ ครั้งที่ ๒๓ ทุกประเทศมีความเห็นตรงกันวา
ในอนาคตตองพิจารณาวาภายหลังการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนแลว (Post ASEAN) ในป ๒๐๑๕ ทุกประเทศจะตอง
ดําเนินการอยางไรบางเพื่อใหเกิดความรวมมือกันในดานตาง ๆ และความมั่นคงในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในสวนของประเทศไทย
ไดผลักดันเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการจัดตั้งศูนยชวยเหลือภัยพิบัติ โดยเฉพาะการมีขาวสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติและสงเสริม
ความรวมมือดานเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในการดูแลการเก็บอาหารสํารอง การสงเสริมพลังงานสีเขียว นอกจากนี้ ไทยมีบทบาท
ในฐานะผูประสานงานอาเซียน-จีน เกี่ยวกับในเรื่องทะเลจีนใต (South China Sea) ซึ่งหลายประเทศมีความเห็นตรงกันที่ตองการ
ใหก ารเดิ นเรือ ในทะเลจี นใตเ ปน ไปโดยเสรีแ ละปลอดภัย นอกจากนี้ ได เข าร วมการประชุ มสุ ดยอดอาเซีย น-สหประชาชาติ
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินความสัมพันธในอนาคต โดยเนนเกี่ยวกับความรวมมือที่เปนรูปธรรม การสงเสริมสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาภายหลังจากป ค.ศ. ๒๐๑๕ ในการนี้ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสรุปภารกิจหลักของแตละสวนราชการ
ที่จะตองดําเนินการเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) และการพัฒนา
ภายหลังจากป ๒๐๑๕ แลวจัดสงใหแตละสวนราชการเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ และการประชุมหารือเพื่อสราง
โอกาสทางธุ ร กิ จ การประชุ ม ระดั บรั ฐ มนตรีข องแผนงานความร ว มมื อ ลุม แม น้ํ า โขง-ญี่ ปุ น ด า นเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๕ และการประชุมระดับรัฐ มนตรี ครั้งที่ ๑๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ ดังนี้
๑. ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum : ECF)
ครั้งที่ ๕ และการประชุมหารือเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ ระหวางวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรุงเทพมหานคร
๑.๑ การประชุม ECF ครั้งที่ ๕ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานผลักดันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต
กรอบแผนงานความรวมมือระหวา งประเทศในอนุภูมิ ภาคที่สําคั ญของรัฐ มนตรี ประจําแผนงานการพัฒ นาความร วมมื อทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) แนวระเบียงเศรษฐกิจและแนวทางการ
ขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหมสูการปฏิบัติ และไดมีการหารือเพื่อใหเสนอแนะและใหการรับรอง
เบื้องตนตอกรอบการลงทุนของภูมิภาค (Regional Investment Framework : RIF) กอนนําเสนอใหที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ๖
ประเทศลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ ๑๙ ใหการรับรองตอไป
๑.๒ การประชุมหารือเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ ที่ประชุมไดนําเสนอโครงการตัวอยางของแตละประเทศสมาชิก
ที่ไดบรรจุอยูในกรอบการลงทุนของภูมิภาคใหแกนักลงทุน องคการระหวางประเทศ และภาคีพัฒนาตาง ๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจและระดมทุนผานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership :
PPP) ของประเทศสมาชิก
๒. ผลการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ข องแผนงานความร ว มมื อ ลุ ม แม น้ํ า โขง-ญี่ ปุ น ด า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
(Mekong-Japan Economic and Industrial Cooperation : MJ-CL) ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาเสรี
๗๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

เบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบเรื่องตาง ๆ ไดแก ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีและภาคเอกชน
ภายใตกรอบ MJ-CL ครั้งที่ ๖ (6th Mekong-Japan Industry and Government Dialogue) ความกาวหนาและการดําเนินงาน
ในอนาคตการจัดทํา RIF ภายใตแผนงาน GMS โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ขอเสนอของ
ประเทศญี่ปุนในการรางวิสัยทัศนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลุมแมน้ําโขง ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการลําดับ
ความสําคัญสูงภายใตแผนที่นําทางการพัฒนาลุมแมน้ําโขง การเนนย้ําความสําคัญของการพัฒนาโครงการลําดับความสําคัญสูง
ของแตละประเทศ โดยตองสอดคลองกันในระดับอนุภูมิภาค การบูรณาการประเด็นการพัฒนาใหมเขาไวในแผนที่นําทางฯ เชน
การพัฒนาพื้นที่ชายแดน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรม การจัดตั้งคณะทํางานยอยดูแลเรื่องกฎหมายทางธุรกิจ
รวมทั้งรายงานความกาวหนาที่สําคัญของแผนที่นําทางฯ ภายใตความรวมมือ MJ-CL ตอผูนําประเทศ และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีของแผนงาน MJ-CL ครั้งที่ ๖ ที่กําหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และการประชุม
ระดับผูนําของแผนงาน MJ-CL ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๓. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และการประชุมที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย
๓.๑ การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส ครั้งที่ ๒๐ แผนงาน IMT-GT ที่ประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดแก
ความกาวหนาการดําเนินงานในรอบป ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ผลการดําเนินงานของฝายเลขานุการระดับชาติในการเรงรัดงานสําคัญ
ความกาวหนาการดําเนินงานของ ๖ คณะทํางาน และแนวทางการดําเนินงานในรอบป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ การสนับสนุนจาก ADB
ในการพัฒนาโครงการโดดเดน รวมทั้งขอเสนอขอรับการสนับสนุนโดยสภาธุรกิจ IMT-GT
๓.๒ การประชุ ม ระดับ มุ ข มนตรีแ ละผู ว า ราชการจั ง หวั ด ครั้ ง ที่ ๑๐ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ งต าง ๆ ได แ ก
ความกาวหนาจากการประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ ๙ ที่รัฐเนกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย ขอเสนอ
ความรวมมือระยะตอไป รับทราบขอเสนอขอรับการสนับสนุนจากสภาธุรกิจ IMT-GT ที่สําคัญ และความชวยเหลือจาก ADB
ดานเมืองสีเขียวและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย
๓.๓ การประชุมระดับรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ ๒ ที่ประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดแก ความกาวหนา
โครงการโดดเด น ความกา วหนา การจั ดตั้ ง สํา นั กงานถาวรของศู น ยป ระสานความร วมมื ออนุ ภู มิภ าคเขตเศรษฐกิจ สามฝ า ย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub-regional Cooperation : CIMT
ที่นครปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย และแนวทางความเปนไปไดในการนําแนวคิดการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคมเปนประเด็นนําในการประชุมระดับผูนํา IMT-GT ครั้งที่ ๘ ที่ประเทศเมียนมาร
๓.๔ การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙ แผนงาน IMT-GT ที่ประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดแก รายงานของ
ที่ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส ขอเสนอโครงการจากที่ประชุมมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ ขอเสนอขอความอนุเคราะห
จากสภาธุรกิจ IMT-GT ที่สําคัญ การนําผลการหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการเปนแนวทางการดําเนินการ
รวมทั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซียรับเปนเจาภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๐ ที่เกาะซาบัง จังหวัดอาเจห เกาะสุมาตรา ในชวง
เดือนกันยายน ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๘ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรรายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๘
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (The 128th Assembly of the Inter-Parliamentary Union) ระหวางวันที่ ๑๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ กรุงกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร สรุปได ดังนี้
๑. การประชุมภายใตหัวขอในการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ในครั้งนี้คือ “จากการพัฒนาที่ไมหยุดยั้ง
สูการพัฒนาอยางมีเปาหมาย ในแนวทาง ‘การมีชีวิตที่ดี’ หรือ ‘Buen Vivir’ : ทางเลือกใหม ทางแกไขใหม” ที่ประชุมเห็นดวย
ในเรื่องของการพัฒนาในบริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจวามีความจําเปนและมีสว นชวยเหลือในดานการพัฒนาอยางมากสําหรับ
ประเทศที่กําลังพัฒนาในหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และการนําหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาปรับใชเพื่อเปนหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. แถลงการณกีโต (Quito Communigue) ไดมีการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายความเปนอยูพื้นที่เศรษฐกิจ
สีเขียว การบริหารแบบประชาธิปไตย การพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบใหม และการทํางานของรัฐสภา ซึ่งเรื่องดังกลาวควรถูกนําไป
อภิปรายในการประชุมของรัฐสภาแหงชาติ เพื่อเปนหนทางหนึ่งที่จะนําสูการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมกับในระดับโลก
๓. การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นสําคัญ ไดแก ประเด็นเกี่ยวกับสมาชิก
ภาพในสหภาพรัฐสภา การอนุวัติยุทธศาสตรสหภาพรัฐสภา ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ความรวมมือกับสหประชาชาติ การรับรองรายงาน
การเงินป ๒๕๕๕ ปฏิบัติการสหภาพรัฐสภาเพื่อสงเสริมประชาธิปไตยและสถาบันรัฐสภา การประชุมสหภาพรัฐสภาในอนาคต
การแกไขธรรมนูญและขอบังคับ แถลงการณของประธานสหภาพรัฐสภาวาดวยสถานการณในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง การเลือกตั้ง
เลขาธิการสหภาพรัฐสภา และการบรรจุระเบียบวาระเรงดวนที่เสนอโดยราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน (Jordan) เรื่อง “บทบาท
ของรัฐสภาในการจัดการกับผลกระทบดานความมั่นคงและมนุษยธรรมที่เกิดจากวิกฤตการณในซีเรีย และการกดดันรัฐบาลของตนเอง
ใหแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบดานความสัมพันธระหวางประเทศและดานมนุษยธรรมตอผูลี้ภัยชาวซีเรียและใหการสนับสนุน
ประเทศเพื่อนบานที่ใหความชวยเหลือแกผูลี้ภัยดังกลาว
๔. การประชุ ม สมาชิก รั ฐสภาสตรี ครั้ง ที่ ๑๘ ที่ ป ระชุ มรั บ ทราบเรื่ องการติ ดตามแผนปฏิ บัติ ก ารด านรั ฐสภา
ที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Plan of Action on Gender-sensitive parliament) ของสํานักเลขาธิการ
สหภาพรัฐสภา โดยที่ประชุมไดแยกออกเปน ๒ กลุมยอย เพื่ออภิปรายในการพิจารณามุมมองทางดานสถานะระหวางชายหญิง
ในหัวขอของคณะกรรมาธิการ คณะที่ ๑ และคณะกรรมาธิการ คณะที่ ๒ ไดแก “การบังคับใชหลักการความรับผิดชอบในการคุมครอง :
บทบาทรัฐสภาในการคุมครองชีวิตพลเรือน” (Enforcing the responsibility to protect : The role of parliament in
safeguarding civilians’ lives) และ “การคาอยางเปนธรรมและกลไกทางการเงินที่มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Fair trade and innovative financing mechanisms for sustainable development)
๕. การประชุมกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับการเสนอชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมเขารวมเปน
คณะกรรมาธิการยกรางขอมติ และการประชุมกลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ที่ประชุมไดมีการเสนอตัวคณะผูแทนประเทศตาง ๆ
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงที่วางลงในสหภาพรัฐสภา
๖. การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะที่ ๑ วาดวยสันติและความมั่นคงระหวางประเทศ หัวขอ “การบังคับใช
หลักการความรับผิดชอบในการคุมครอง : บทบาทรัฐสภาในการคุมครองชีวิตพลเรือน” ประเทศไทยไมเห็นดวยกับการแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศอื่น ๆ แตเห็นดวยในการใชเครื่องมือการแทรกแซงผานองคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนกลไกที่นานาประเทศ
รว มลงนามยอมรับ ในฐานะสมาชิ ก รั ฐสภาจะมี การผลัก ดั น ให ภ าครั ฐ บาลนํ าหลั ก การนี้ ไปปฏิ บัติ โ ดยเจรจากั บทุ ก ภาคส ว น
ผานกระบวนการนิติบัญญัติในการใหความคุมครองชีวิตพลเรือนโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและสตรี
๗. การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะที่ ๒ วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการคา หัวขอ “การคาอยาง
เปนธรรมและกลไกทางการเงินที่มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” สมาชิกรัฐสภาควรสงเสริมและสนับสนุนสินคาแฟรเทรด
และสนับสนุนองคกรอิสระดานการคาตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนสินคาประเภทนี้ โดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย
การลดภาษีสินคาแฟรเทรด
๘. การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะที่ ๓ วาดวยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน หัวขอ “การใชสื่อ รวมถึง
สื่อสังคมออนไลนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมืองและประชาธิปไตย” ที่ประชุมไดรับรองรางขอมติวาดวยการใชสื่อ รวมถึง
สื่อสังคมออนไลน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมืองและประชาธิปไตย
๙. การอภิปรายกลุมยอย มีหัวขอการอภิปราย ไดแก หัวขอ “การทําใหยาเสพติดไมใชสิ่งผิดกฎหมาย : จะสามารถ
หยุดยั้งอาชญากรรมไดหรือไม (The legalization of drugs : Can it help curb organized crime?) และหัวขอเรื่อง “การดูแล
สิทธิเด็กพิการ” (Addressing the rights of children with disabilities)
๑๐. การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา ที่ประชุมไดใหการรับรองอยางเปนเอกฉันทในการจัดตั้งการประชุมยุวสมาชิก
แหงสหภาพรัฐสภา (Forum of Young Parliamentarians) เพื่อแบงปนเปาหมายยุทธศาสตรของสหภาพรัฐสภาและกลาวถึง
สิ่งที่พวกเขาประสบความสําเร็จ และไดรวมแสดงความคิดเห็นในการใสมุมมองของตนเองลงในรางขอมติในคณะกรรมาธิการ
ทั้ง ๓ คณะ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๘ รวมทั้งจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนา กฎ โครงสราง
ผูเขารวมประชุมและบทบาทของการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาแหงสหภาพรัฐสภา (young parliamentarians of the IPU)
๑๑. การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวขอ “Towards a new vision for development : What place for
governance?” และกรอบแผนงานวาดวยการพัฒนาระหวางประเทศ ผลการสัมมนาสวนใหญไดใหความเห็นวา ปญหาที่สําคัญ
ที่ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางยากลําบาก คือ ปญหาการคอรรัปชัน ซึ่งการบริหารตองเล็งเห็นความสําคัญขอนี้ และตองยึด
๗๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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ประชาชนเปนศูนยกลาง ประกอบกับใหความสําคัญกับภาคประชาสังคมอยางเทาเทียมกันทุกภาคสวน ทั้งสตรี เยาวชน กลุมชาติพันธุ
ตลอดจนกลุมผูดอยโอกาส
๑๒. กรณี ข องประเทศไทยจากคณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง สมาชิ ก รั ฐ สภา ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบว า
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสมาชิกรัฐสภาจะยังคงกรณีของนายจตุพร พรหมพันธุ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวใน
รายงานของคณะกรรมาธิการ สําหรับกรณีของนายกอแกว พิกุลทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการจะยังไมพิจารณา
เพิ่มเติมในชั้นนี้
๑๓. การเขารวมประชุมในฐานะกรรมาธิการสงเสริมกฎหมายมนุษยชนระหวางประเทศ ของนายพีรพันธุ พาลุสุข
หัวหนาคณะผูแทนรัฐสภาไทย ที่ประชุมไดมีมติให Mr. A.A. Cakra Wijiaya จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมาธิการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้ นายพีรพันธุ พาลุสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาลไทย ในฐานะกรรมาธิการสมทบไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับคูมือสําหรับสมาชิกรัฐสภาวาดวยสัญชาติ
และการไรสัญชาติวา เปนคูมือที่มีประโยชนควรมีการเผยแพรใหแพรหลาย และควรใหความสนใจในภูมิภาคที่มีปญหาเกิดขึ้น
และสงเสริมความรวมมือสวนภูมิภาคเพื่อแกไขปญหานี้เปนพิเศษ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเศรษฐกิจอิระวดีเจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ นครโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได
ดังนี้
๑. การประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยว ACMECS ครั้งที่ ๑ จัดคูขนานกับงานแสดงนิทรรศการทองเที่ยว ITE
HCMC 2013 ภายใตหัวขอ “๕ ประเทศ ๑ จุดหมายปลายทาง” (5 Countries one destination) เปนผลสืบเนื่องจากการ
ประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ ๕ โดยมีรัฐมนตรีทองเที่ยว
จากประเทศสมาชิกทั้ง ๕ ประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขารวมการประชุม
๒. รั ฐ มนตรี ท อ งเที่ ย วทั้ ง ๕ ประเทศพึ ง พอใจต อ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วระหว า งประเทศที่ เ ดิ น ทางท อ งเที่ ย ว
ในอนุภูมิภาคในป ๒๕๕๕ และตั้งเปาหมายใหจํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวในอัตรา ๑ เทาตัวทุก ๆ ป โดยที่ประชุมใหความสําคัญ
ตอการใช ACMECS Single visa วา จะเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และไดแสดงความยินดีตอราชอาณาจักรไทย
และราชอาณาจักรกัมพูชาในการนํา ACMECS Single visa มาใชและขอทราบผลการดําเนินงาน
๓. ที่ ป ระชุ มเห็ นชอบให มีก ารส งเสริม การเชื่อ มโยงสิน คา ท องเที่ย วที่มี อ ยู ทั้ งเส นทางบก (รวมทั้ง ทางรถไฟ)
ทางอากาศ และทางน้ํา และใหพัฒนาการทองเที่ยวเสนทางใหม คือ พุกาม-เชียงใหม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน-เสียมราฐ-เว
ใหมีการสงเสริมการตลาดรวมกัน พัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกัน และสงเสริมใหมีมาตรฐานความปลอดภัยนักทองเที่ยว รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการบูรณาการรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ที่ประชุมรับรองแผนปฏิบัติดานการทองเที่ยวกรอบ ACMECS 2013-2015 ประกอบดวย การอํานวยความสะดวก
ดานการเดินทาง การเชื่อมโยงสินคาทองเที่ยว การสงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและมาตรฐานการบริการ
และการจัดตั้งกลไกดําเนินการเพื่อใหความรวมมือดานการทองเที่ยวบังเกิดผลเปนรูปธรรม
๕. ที่ประชุมมีมติใหจัดการประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยว ACMECS ทุก ๒ ป โดยประเทศที่เปนเจาภาพ
การประชุมผูนําจะเปนเจาภาพการประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยว และจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสจัดคูขนานกับการประชุมรัฐมนตรี
สําหรับการประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวจัดเปนประจําทุกป โดยจัดคูขนานกับการประชุม GMS หรือ ASEAN ทั้งนี้
การประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยว ACMECS ครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นในป ๒๕๕๘ โดยสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนเจาภาพ
๖. ผูช วยรั ฐมนตรี ประจํา กระทรวงการทอ งเที่ ยวและกีฬ าได หารือระดั บทวิ ภาคีกับ รัฐ มนตรีว าการกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬา และทองเที่ยว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Mr. Hoang Tuan Anh) ในเรื่องการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหวางกัน การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูบริหารระดับสูงของทั้งสองฝาย และการจัดทําความตกลงหรือบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวและดานกีฬา
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางปฏิญญานิวเดลีวาด วยการสง เสริม ความรวมมื อระหวางประเทศฝา ยใต-ด านสิ ทธิเด็ กในภู มิภาคเอเชี ยและ
แปซิฟก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศฝายใต-ดานสิทธิเด็ก
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (The New DELHI Declaration on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and Pacific)
มีสาระสําคัญเปนการเนนย้ําการเสริมสรางความรวมมือดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กทั้งระดับประเทศของตนเองและ
ระดับระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ๓ เรื่อง ไดแก การพัฒนาเด็กปฐมวัย วัยรุน และการพัฒนาเมืองเพื่อสิทธิเด็ก
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอบรับการเปนเจาภาพจัดการประชุม
ในประเทศไทย เพื่อจะไดดําเนิน การประสานกับ กระทรวงการตา งประเทศแจงใหคณะผูแ ทนถาวรไทย ประจํากรุง เวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจงทบวงการการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ตามแนวทางปฏิบัติตอไป จํานวน ๒ รายการ
ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Occupational Radiation Protection and ALARA in Waste
Management ณ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการประชุม Asian Nuclear Safety Network
(ANSN) Steering Committee (SC) Meeting ครั้งที่ ๑๘ ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสิทธิ์และ
ความคุมกัน และความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นการเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จะตอ งไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไปดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๓
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian
Ocean Rim Association for Regional Co-operation-IOR-ARC) ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเพิรท
เครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบดวย
๑.๑ รางแถลงการณเพิรท ระบุถึงแนวทางการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล
การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน การจัดการการประมง การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความรวมมือดานวิชาการ
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและการพัฒนา
ของภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเลและการเปลี่ยนชื่อจากสมาคม
ความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย (India Ocean Rim Association for Regional Co-operation) หรือ IOR-ARC เปนสมาคม
แหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association) หรือ IORA
๑.๒ รางปฏิญญาสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยหลักการใชมหาสมุทรอินเดียและทรัพยากรของมหาสมุทร
อินเดียอยางสันติและยั่งยืน จะกําหนดแนวทางการดําเนินการที่เรียกวา “หลักการเพิรท” โดยเรียกรองใหรัฐสมาชิกตระหนักถึง
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ พันธกรณีในการอนุรักษและการใชมหาสมุทรอินเดียและทรัพยากรของมหาสมุทร
อินเดียอยางยั่งยืนตามกฎหมายระหวางประเทศ พันธกรณีดา นการพัฒนาอยางยั่งยืน ประโยชนจากการอนุรักษและการใช
๗๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การรักษาและฟนฟูทรัพยากรประมง การจัดการกับภัยคุกคามตาง ๆ และการเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับรัฐสมาชิก
๒. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองรางเอกสารดังกลาว
๓. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดประชุมระดับสูง ไทย - แอฟริกา (Thai-Africa High-Level Dialogue)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. การจัดประชุมระดับสูง ไทย-แอฟริกา (Thai-Africa High-Level Dialogue) ในชวงตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗
ที่ศูนยการประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มพูนปฏิสัมพันธระหวางไทยกับแอฟริกาใหเปนหุนสวน
เชิงยุทธศาสตรที่ใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยในฐานะที่แอฟริกาเปนตลาดใหม เพื่อแสวงหา
พันธมิตรในเวทีระหวางประเทศ และเพื่อพัฒนาไปสูความรวมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา ตอไป
๒. การแตงตั้งคณะทํางานระดับกระทรวงสําหรับการจัดประชุมระดับสูงระหวางไทย-แอฟริกา ประกอบดวย
คณะทํ า งาน ๔ ด า น ได แ ก คณะทํ า งานด า นสารั ต ถะ ด า นอํ า นวยการ ด า นพิ ธี ก ารและการรั ก ษาความปลอดภั ย และ
ดานประชาสัมพันธ โดยมีผูแทนกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันพลังงานนิวเคลียรแหงสาธารณรัฐเปรูกับ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) แหงราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ หมี ก ารลงนามในร า งบั น ทึ กความเข า ใจระหว า งสถาบั น พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร แ ห ง
สาธารณรัฐเปรู [The Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN)] กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
แหงราชอาณาจักรไทย
๑.๒ อนุมัติใหผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจฯ
๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เพื่อให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
สํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการระบุเงื่อนไขในการจัดสรรสิทธิทรัพยสินทางปญญาในหนังสือขอตกลง (สัญญา) ที่จะจัดทําขึ้น
เพื่อประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย และในการดําเนินกิจกรรมภายใตบันทึกความตกลงฯ ใหดําเนินการอยางรอบคอบและ
ระมัดระวังเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เปนตน รวมทั้งใหรับขอสังเกตของกระทรวง
การตางประเทศเกี่ยวกับการแกไขสารัตถะของรางบันทึกความเขาใจฯ และขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูฉบับภาษาไทย ไปพิจารณา
ดําเนินการดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการไตรภาคีระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐชิลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการไตรภาคีระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐชิลี (Memorandum of Understanding for Trilateral Technical Cooperation in International
Development between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Chile)
โดยรางบันทึกความเขาใจฯ เปนเอกสารกําหนดแนวทางความรวมมือแบบหุนสวนระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศกับหนวยงานความรวมมือระหวางประเทศของชิลี (The Chilean International Cooperation Agency : AGCI)
ในสาขาที่แตละฝายใหความสําคัญและเปนความสนใจรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเปนการถายทอดความรู
ใหประเทศที่สามซึ่งเปนประเทศผูรับจะเริ่มจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและลาตินอเมริกาที่ตองการพัฒนา
ประเทศในสาขาที่ไทยและชิลีมีศักยภาพ เชน เกษตร สาธารณสุข และขยายความรวมมือไตรภาคีไปสูประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ตอไป
๒. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเขาใจฯ
๓. หากมีความจําเปน ตองแกไขปรับปรุงรา งบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชเนื้อหาสาระสําคัญของบันทึ ก
ความเขาใจฯ ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือ
ดานพลังงาน (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the
Government of the People’s Republic of China on Energy Cooperation) โดยรางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงค
ในการสงเสริมความรวมมือดานพลังงานระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมุงหวังที่จะทําใหเกิดโอกาส
ทางการคา การลงทุนดานพลังงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยคํานึงถึงความสนใจรวมกันในการพัฒนาและกระตุนเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และสังคมสําหรับทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศ
๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ รวมกับผูมีอํานาจลงนามของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑.๓ เห็นชอบใหกระทรวงพลังงานสามารถพิจารณาปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญไดตามความเหมาะสมกอนที่จะมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชน
จีนเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการ ในระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง
๒. ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ ตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนดานการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนดานอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความตกลงดังกลาวในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ทําเนียบรัฐบาล ในชวงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐ
๘๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ประชาชนจีน โดยบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญเปนความรวมมือทางดานอาชีวศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล ขอสนเทศ
การวางแผนความรวมมือ การฝกอบรม การสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา การอํานวยความสะดวกทางการศึกษา
รวมทั้งการยอมรับวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ใหกระทรวงศึกษาธิการหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ
๒. ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําเอกสารบันทึกความเขาใจระหวางรัฐ บาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับ
การชําระคาใชจายดวยสินคาเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยโครงการความรวมมือในระดับรัฐบาลเพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานรถไฟในประเทศไทยโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทย (Memorandum of Understanding
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China
on Government Cooperation Project on the Railway Infrastructure Development in Thailand in Exchange of
Agricultural Products from Thailand) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับแกรางบันทึกความเขาใจฯ โดยไมมีผลเปลี่ยนแปลงหลักการ
และสาระสํ าคั ญ อนุ มัติ ใ หก ระทรวงคมนาคมสามารถหารื อกั บกระทรวงการตา งประเทศและสว นราชการที่เ กี่ย วข อง และ
ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในบันทึกความเขาใจฯ
๑.๓ ใหกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ
๑.๔ ใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหผูที่จะลงนามบันทึก
ความเขาใจฯ
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีที่คูภาคี
จะตองเจรจาและตกลงในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวิธีการชําระคาใชจายเปนสินคาเกษตร รวมถึงปริมาณ คุณภาพ และการจัดสง
สินคาเกษตรตอไป จึงเห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเหมาะสมและถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัด ทํ าบั น ทึก ความเข า ใจว า ดว ยการจัด ตั้ งการปรึ ก ษาหารื อ ทวิ ภ าคี ระหว างกระทรวงการต างประเทศแห ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศเติรกเมนิสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติใหจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงการตางประเทศเติรกเมนิสถาน (Memorandum of Understanding for the Establishment of Bilateral
Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign
Affairs of Turkmenistan) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยรางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อกระชับความสัมพันธระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับเติรกเมนิสถาน โดยการจัดตั้งกลไกการหารืออยางเปนทางการผานกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝาย
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทวิภาคี เชน ประเด็นดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเด็น
ระหวางราชอาณาจักรไทยและเติรกเมนิสถานมีความสนใจรวมกัน เปนตน
๑.๒ อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
เอกสารบันทึกความเขาใจฯ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เพื่อให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๒. ให ก ระทรวงการต า งประเทศแก ไ ขชื่ อ ประเทศเติ ร ก เมนิ ส ถานในหน า ๒ ของร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ
ฉบับภาษาอังกฤษใหถูกตองกอนการลงนามดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการลงนามความตกลงวาดวยการสงเสริม ๔ โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางความตกลงวาดวยการสงเสริม ๔ โครงการความรวมมือระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Draft) Agreement on Promoting 4 Cooperation Projects between the Ministry of Science and Technology of
the Kingdom of Thailand and the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China
ในระหวางการเยือนราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ไดแก การรวมจัดตั้งศูนยวิจัยรวมไทย-จีนดานรถไฟความเร็วสูง การรวมพัฒนาศูนยใหบริการขอมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล
ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนใหม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถอยคํา
ที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมมีผลกระทบตอเนื้อหาสาระของรางความตกลงฯ ฉบับนี้ ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหารือ
รวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดย
ไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในราง
ความตกลงฯ
๒. ให ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการต า งประเทศและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ASEAN-China STEP Program ไมไดกําหนดชัดเจนวาใหดําเนิน
โครงการในลักษณะทวิภาคีเปนรายประเทศ หนวยงานผูปฏิบัติควรซักซอมความเขาใจกับฝายอาเซียนและจีนในเรื่องนี้เพื่อไมให
ถูกทักทวงจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ และเห็นควรเพิ่มขอความที่ระบุวา “ใหการดําเนินกิจกรรมภายใตรางความตกลงฯ
เป นไปตามกฎระเบีย บภายในประเทศ” สํ าหรับ โครงการพัฒ นาศู นย ใ หบ ริ การข อ มูล การสํ ารวจดาวเทีย มระยะไกล หากมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ อาจมีขอมูลที่ถือเปนความลับ จึงขอใหคํานึงถึงการจัดการขอมูลซึ่งถือเปนความลับ ใหเปนไปตาม
กฎหมายภายในประเทศของแตละฝาย เพื่อประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย ไปพิจารณาดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองแถลงขาวรวมจากการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลีและ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปรู
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการตอแถลงขาวรวมไทย-สาธารณรัฐชิลี และไทย-สาธารณรัฐเปรู ในโอกาสที่นายเซบัส
เตียน ปเญรา เอเชนีเก ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี และนายโอยันตา อุมาลา ตัสโช ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปรู
จะเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในฐานะแขกของรัฐบาล และอนุมัติให
นายกรัฐมนตรีรวมรับรองแถลงขาวรวมดังกลาว ทั้งนี้ แถลงขาวรวมฯ ทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญเพื่อกระชับความสัมพันธทวิภาคี
ในดานตาง ๆ
๑.๑.๑ สาธารณรัฐชิลี ไดแก เรื่องการคาการลงทุน โดยเฉพาะการลงนามความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี
ซึ่งเปนความตกลงการคาเสรีที่มีลักษณะบูรณาการฉบับแรกที่ไทยมีกับประเทศในลาตินอเมริกา ความรวมมือทางวิชาการ ความรวมมือ
๘๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ดานการเกษตร การทองเที่ยว การบริหารการเดินอากาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรวมมือดานวัฒนธรรม ตลอดจน
ความรวมมือในกรอบพหุภาคีตาง ๆ
๑.๑.๒ สาธารณรั ฐ เปรู ได แ ก เรื่ อ งการค า การลงทุ น ความเชื่ อ มโยงด า นเศรษฐกิ จ ระหวา งประเทศ
การประกาศการบรรลุผลการเจรจาเขตการคาเสรี (FTA) ฉบับสมบูรณ การแลกเปลีย่ นนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญและองคความรูระหวาง
กันในสาขาการเกษตร อุตุนิยมวิทยา นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน ความรวมมือทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ความรวมมือทางวิชาการและการศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม ความรวมมือในการตอตานอาชญากรรมองคการ
และการลักลอบคายาเสพติด ความรวมมือดานการทองเที่ยว และความรวมมือในกรอบพหุภาคีตาง ๆ
๑.๒ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของแถลงขาวรวมดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญเพื่อให
สอดคล อ งกั บ ผลประโยชน แ ละนโยบายของไทย ให ก ระทรวงการต า งประเทศสามารถดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการใหตัดขอความในแถลงขาวรวม
ไทย-สาธารณรัฐเปรู หนา ๔ ขอ (๔) Inter-Institutional Cooperation Agreement between the Office of Narcotics
Control Board (ONCB) and the National Commission for Development and Life without Drugs (DEVIDA) (To be
confirmed), ออก เนื่องจากยังไมสามารถลงนามในความตกลงดังกลาวในชวงเวลานี้ได ไปดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําแถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ ไทย-จีน ในโอกาสที่นายหลี่
เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัด ทําแถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ ไทย-จีน ในโอกาสที่นายหลี่
เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ (Joint Press Statement on LongTerm Program on the Development of Thailand-China Relations issued on the Occasion of the Official Visit to
Thailand of H.E. Mr. Li Keqiang, Premier of the State Council of the People’s Republic of China) ในระหวางวันที่
๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยรางแถลงขาวฯ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาความสัมพันธและสงเสริมความรวมมือ
ระหวางไทย-จีน ใน ๙ สาขา ไดแก (๑) ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการเงิน (๒) เศรษฐกิจ การคา การลงทุน
และการเงิน (๓) การปองกันประเทศและความมั่นคง (๔) การคมนาคมและความเชื่อมโยง (๕) วัฒนธรรม การศึกษา และการทองเที่ยว
(๖) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๗) พลังงาน (๘) มหาสมุทร และ (๙) ความรวมมือในภูมิภาคและระหวางประเทศ
โดยเพิ่มเติมประเด็นการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางกัน และการใหไทยเปนศูนยกลางการชําระเงิน
หยวนในภูมิภาค
๑.๒ อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองรางเอกสารฯ กับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไมมีการลงนาม
๑.๓ หากมี ความจํ าเป นต องแกไ ขปรั บปรุงถ อยคําของแถลงข าวร วมฯ ในส วนที่ ไม ใชส าระสํา คัญ เพื่ อให
สอดคล อ ง กั บ ผลประโยชน แ ละนโยบายของไทย ให ก ระทรวงการต า งประเทศสามารถดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินในขอ ๗ ของแถลงขาวรวมฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
ใหถูกตองชัดเจนดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมดานการศึกษาปฐมวัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรายงานสรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุม
ดานการศึกษาปฐมวัย (Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education) และศึกษาดูงาน
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ สรุปได ดังนี้
๑. การประชุมดานการศึกษาปฐมวัย จัดขึ้นเพื่อทบทวนสถานภาพของการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและประสบการณในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศตาง ๆ การกําหนด
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา และการดูแลเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กกลุมดอยโอกาส เพื่อใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสไดรับการดูแล
ที่เหมาะสมอยางทั่วถึง และการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการปฐมวัยที่เหมาะสมสําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยไดมี
การกําหนดหัวขอตาง ๆ ที่จะอภิปราย ๓ หัวขอ คือ การลงทุนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความคุมคาตอการพัฒนา
มนุษย และเศรษฐกิจ การขยายโอกาสการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยอยางเทาเทียม และการสงตอเด็กปฐมวัยเขาสูการศึกษาอยาง
ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งการประชุมโตะกลมระดับรัฐมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับความพรอมของเด็กปฐมวัยที่จะเขาเรียน และโรงเรียนมีความพรอมเพียงใดที่จะรับเด็กปฐมวัยเขาเรียน
๒. การไดรับเชิญใหเปนผูนําเสนอในหัวขอที่ ๒ เรื่อง การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกันสําหรับ
การศึกษาเด็กปฐมวัย ในหัวขอยอยที่ ๓ ไดแก การกําหนดมาตรฐานและติดตามการพัฒนาและผลการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยกลาวถึงการที่รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และไดมีการประกาศนโยบายที่จะใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแต
วัยแรกเกิดจนถึงอายุ ๕ ป อยางเหมาะสมตามชวงอายุ พรอมกับไดมีการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับชาติ นอกจากนี้ ยังได
กําหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแนวทางการพัฒนาแบบ Life Cycle ดวยการพัฒนาเด็กอยางผสมผสานทั้งทางดาน
สุขภาพและการเรียนรูเพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานสุขภาพ และการเตรียมความพรอมในทุกดานตั้งแตอยูในครรภ
มารดาจนสามารถเติบโตขึ้นอยางมีศักยภาพ และสุขภาพที่แข็งแรง
๓. การพบปะหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต โดยไดมีการหารือในประเด็นสําคัญ
๓ เรื่อง คือ แนวทางการใช ICT เพื่อนํามาประยุกตใชเพื่อการศึกษา ความรวมมือในการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และการสงเสริมการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย
๔. การดํ า เนิ น งานของสถาบั น การศึ ก ษา และหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงนโยบายและแผนงานของรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีที่ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา และภาคเอกชนไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและผลิตสื่อ
ที่นํา ICT มาใชในการศึกษา ซึ่งชวยสงเสริมใหการจัดการศึกษาในประเทศมีคุณภาพสูงขึ้น สามารถสงเสริมใหเด็กสามารถคิดวิเคราะห
และมีผลการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอื่น เชน กีฬา ศิลปะ ดนตรี เปนตน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงการตางประเทศแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงเพื่อความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการ
แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการตางประเทศแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Declaration d’Intention dans le Domain de
la Cooperation Educative entre le Ministre Francais des Affaires Etrangeres et Le Ministre Thailandais de l’Education)
โดยสาระสําคัญของหนังสือแสดงเจตจํานงฯ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการอบรมครูภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจะชวย
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานการศึกษาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสอยางตอเนื่อง ภายใตความตกลง
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือทางดานการศึกษาและการวิจัย ทั้งนี้
หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงศึกษาธิการหารือ
รวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตอ ง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทนเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอยางเปนทางการของ
นายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามตารางติดตาม
ผลการเยือนที่กระทรวงการตางประเทศจัดทําตอไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๘๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑. สาธารณรัฐ ทาจิกิ สถาน ประเด็น ที่ตอ งติดตาม ไดแก การเปดสถานกงสุล กิตติ มศักดิ์ ไทย ณ กรุงดูชานเบ
การประชุม bilateral consultation ระหวางกระทรวงการตางประเทศ การเปดเสนทางบินตรง กรุงเทพฯ-ดูชานเบ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทย-ทาจิกิสถาน ความรวมมือทางวิชาการ ความรวมในกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation
Dialogue : ACD) สถานการณความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และการลงสมัคร
รับเลือกตั้งในตําแหนงสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC)
๒. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก การสงเสริมความรวมมือดานการคาและการลงทุน
ระหวางกันใหเพิ่มมากขึ้น และตั้งเปาหมายการเพิ่มมูลคาการคาเปนสองเทาภายในป ๒๕๖๑ การจัดทําความตกลงการคาเสรี
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการคาระหวางกัน การจัดทําความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางกัน ความรวมมือ
ดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรวมมือดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงศาสนา การจัด road show หรือ
นิทรรศการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในปากีสถาน การใหโรงพยาบาลชั้นนําของไทยแตงตั้งสํานักงานตัวแทน
ในปากีสถาน การจัดงานแสดงศิลปอารยธรรมคันธาระ ที่กรุงเทพฯ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธในปากี สถาน รวมถึ ง
โบราณสถานตักศิลา ความรวมมือดานการทหารและความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมวาดวยความรวมมือดานการตอตาน การกอการรายและอาชญากรรมเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ครั้งที่ ๓ ความรวมมือในกรอบ
ภูมิภาคและพหุภาคี และการยกระดับความรวมมือภายใตกรอบ ASEAN ARF OIC ASEM และ ACD รวมทั้งการเรียนรู
การเตรียมการตั้งรับและการจัดการภัยพิบัติระหวางกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และการประชุมระดับรัฐมนตรีในประเทศ
เอเชีย ครั้งที่ ๖ ดานการลดความเสี่ยงตอภัยพิบัติ ซึ่งไทยจะเปนเจาภาพในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส
คณะรั ฐมนตรีมี มติ รั บทราบตามที่ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมรายงานผลการดํา เนิน การตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส) เกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการโลจิสติกทั้งระบบซึ่งเชื่อมโยงและเปนประโยชนตอการสงออก รวมทั้งเปนชองทางในการขยาย
ตลาดสินคาของไทยในศรีลังกาและประเทศใกลเคียงอื่น ๆ เชน อินเดีย ซึ่งในการดําเนินการตามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีปญหา
และอุปสรรค และแนวทางการแกไข สรุปได ดังนี้
๑. ปญหาและอุปสรรค ผลจากการดําเนินการพบวา ปจจุบันการบริหารจัดการโลจิสติกในสถานประกอบการ
ของภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing logistics) ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกวาในอนาคต เนื่องจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในสถานประกอบการ
ของกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมทั้งกลุมอุตสาหกรรมสําคัญที่ผลิตสินคาเพื่อสงออกไปจําหนายในศรีลังกาและประเทศใกลเคียง
อย า งต อ เนื่ อ งภายใต โ ครงการต า ง ๆ ของแผนแม บ ทการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส อุ ต สาหรรม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เช น
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนตน ซึ่งปญหาและ
อุปสรรคสําคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกสทั้งระบบฯ ในขณะนี้ คือ ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานทางดานโลจิสติกส (Logistics
Infrastructure) โดยเฉพาะการขาดทาเทียบเรือขนาดใหญฝงทะเลอันดามันที่เปนศูนยกลางการขนสงและขนถายสินคาทางทะเล
จากประเทศ
๒. แนวทางการแกไข กระทรวงอุตสาหกรรมอยูระหวางการดําเนินโครงการเพื่อชวยในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคดังกลาว ไดแก
๒.๑ โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อประกอบการกําหนดพื้ นที่อุตสาหกรรมในพื้ นที่ชายแดน
ด า นพุ น้ํ า ร อ น อํ า เภอเมื อ ง และพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ เ หมาะสมในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เพื่ อ ศึ ก ษาพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการจั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดน (ดานพุน้ํารอน อําเภอเมือง และพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี) ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม
บริการดานโลจิสติกส การขนสงสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกเรื่องการขนสงสินคาผานแดนและเชื่อมโยงกับโครงการทาเรือน้ําลึกทวาย
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมทวายในสหภาพเมียนมาร
๒.๒ โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันเพื่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่ อนบา น เพื่ อจั ดทํ ายุ ทธศาสตร แนวทาง มาตรการ กลยุ ทธ และข อเสนอแนะในเชิ งลึ กที่ เหมาะสมต อการพัฒ นา
อุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การคา การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

และเสนอแนะอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพ ศึกษาและกําหนดรูปแบบทางเทคนิคและวิศวกรรม (Conceptual Design)
ของเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการที่บงบอกถึงการใชที่ดินและระบบกิจกรรมภายในพื้นที่ (Land Use)
๒.๓ โครงการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยในพื้ น ที่ ฝ ง ตะวั น ตกตามแนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economics Corridor EWEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่
ฝงตะวันตกของประเทศไทยสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งจะเปน
การสร า งโอกาสสํ า คั ญ ในการเพิ่ ม มู ล ค า การค า และการลงทุ น ภายในประเทศ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย

๗.๕ สนั บสนุ น การเข า ถึ งในระดั บประชาชนของนานาประเทศพร อมทั้ ง
สงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศ
กําลังพัฒนา
๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศ
๗.๗ สงเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลาม
ระหวางประเทศ

๘๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบและเห็ น ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ สนอว า สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
ไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลวเห็นวา การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ในครั้งตอไปสมควรจะจัดขึ้น
ในระหวางวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลพบุรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะไดดําเนินการเกี่ยวกับการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอื่นในกลุมจังหวัดที่เกี่ยวของ
รวมกับสํานักงบประมาณและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑. โครงการที่ไดรับการยืนยันจากจังหวัด/กลุมจังหวัด ในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๒ จํานวน ๔ จังหวัด (จังหวัดลพบุรี อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่
ณ จังหวัดลพบุรี ระหวางวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑.๑ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ไดแก โครงการศูนยพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุทองถิ่นเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน โครงการพัฒนาและบูรณะทางหลวงเพื่อความปลอดภัยและเชื่อมโยงระหวางจังหวัด โครงการสงเสริมสหกรณ
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ โครงการพัฒนาสวนน้ําเพื่อสุขภาพและการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๒ โครงการเจาพระยาแลนด และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวระดับชั้นพันธุหลักและชั้นพันธุขยาย
เพื่อเสริมสรางระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมภาคกลางตอนบน ๒
๑.๒ จังหวัดลพบุรี ไดแก โครงการกอสรางศูนยสงเสริม บริการเยาวชนและผูสูงวัย (จังหวัดลพบุรี) โครงการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อสนับสนุนเกษตรกรทําการเกษตรอาหารปลอดภัย โครงการยกระดับเขตเมืองเกาลพบุรีเปนจุดหมายปลายทางดาน
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําอางเก็บน้ําหวยใหญ (วังแขม)
โครงการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวแกมลิงหนองสมอใสตามแนวพระราชดําริ และโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนเกษตรอาหาร
ปลอดภัยพื้นที่แกมลิงหวยซับใต
๑.๓ จังหวัดอางทอง ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวของโรงสีขาวเทพประทาน ๒ โครงการ
บริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนสําคัญเพื่อปองกันอุทกภัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตลาดกลางขาวเปลือกใหกับสถาบันเกษตรกร
เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล และโครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงหนองเจ็ดเสนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ “อุทยานสวรรค ๑๑๕ ป อางทอง หนองเจ็ดเสน เฉลิมพระเกียรติฯ”
๑.๔ จังหวัดสิงหบุรี ไดแก พัฒนาคายบางระจันใหเปนแหลงทองเที่ยวและเรียนรูทางประวัติศาสตร พัฒนาและ
ปรับปรุงศูนยการเรียนรูเกษตรปลอดภัยในพื้นที่โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ และโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณหมูที่ ๕ ตําบลชีน้ําราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
๑.๕ จังหวัดชัยนาท ไดแก โครงการเมืองเมล็ดพันธุขาวชัยนาท และโครงการ CHAINAT BIRDS’LAND
๒. การประชุม รว มภาครั ฐและเอกชนเพื่อแกไ ขปญ หาทางเศรษฐกิจในภู มิภาค (กรอ.ภูมิภ าค) กํ าหนดในวั น
พฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี
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๘๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎ ก.พ.อ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
สั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลออกจากราชการ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ปที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) ซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา
รับทราบ ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
และวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ แลว ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ปที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร ปที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล)
ประธานกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเสนอ
๒. ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของแตละหนวยงานรับไปพิจารณารางรายงานฯ ดังกลาวอีกครั้ง หากประสงคจะปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมขอมูลในรางรายงานฯ ใหสงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ภายในวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนรูปเลมฉบับสมบูรณกอนนําเสนอตอรัฐสภาตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงสวัสดิการคารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงคารักษาพยาบาลบิดา มารดาของพนักงานธนาคารออมสิน จากวงเงินปละ ๓๐,๐๐๐ บาท
เปน ๖๐,๐๐๐ บาท และการปรับปรุงคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกประกอบโรคศิลปะ ประเภทผูปวยนอก
เทาที่จายจริง ภายในวงเงินไมเกินปละ ๓,๖๐๐ บาท โดยไมระบุวงเงินในแตละครั้ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นเพิ่มเติมของสํานักงบประมาณที่เห็นวา กระทรวงการคลังควรพิจารณาศึกษา
ภาพรวมการกําหนดสวัสดิการคารักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ และประมาณการภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณา
หาแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกําหนดหลักเกณฑการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณาดําเนินการดวย

๘๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่ ค.ต.ป. เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับ ทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของ ค.ต.ป. ประจํ ากระทรวง คณะอนุ กรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป
กลุมจังหวัด ที่ไดดําเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานของสวนราชการและจังหวัด โดยมีสรุปภาพรวมจากรายงานขอคนพบ
ของสวนราชการและจังหวัดตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่กําหนด พบวา สวนราชการและจังหวัดมีการพัฒนา
การดําเนินงานในประเด็นที่ไดสอบทานทั้ง ๕ ดาน ไดแก การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานการเงิน อยางตอเนื่อง
๑.๒ เห็นชอบขอเสนอแนะตามความเห็นของ ค.ค.ป. และใหหนวยงานที่พบปญหาและผูรับผิดชอบรายงานผล
ความกาวหนาในการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตอ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ตามที่รับผิดชอบ
๑.๓ รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งพบวา คณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมรายคณะอยูในเกณฑระดับดีเยี่ยม
๒. ให ค.ต.ป. รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรปรับวิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพิ่มขึ้น
ใน ๒ มิติ คือ มิติดานการเงิน โดยมุงเนนการตรวจสอบและประเมินผลดานประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ความสามารถ
ในการลดตนทุนและลดความซ้ําซอนในการดําเนินการ และความสามารถในการกระตุนเศรษฐกิจ และมิติดานการบริหารจัดการ
โดยคํานึงถึงความโปรงใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซึ่งควรกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนและใชเปนกลไก
ในการบริหารจัดการ และในการตรวจสอบและประเมินผลควรพิจารณาขยายไปถึงราชการสวนทองถิ่น มีการวางมาตรการในการตรวจสอบ
ที่กระชับมากขึ้น และใหฝายเลขานุการของ ค.ต.ป. ควรมีพื้นฐานความรูที่หลากหลายและสามารถตรวจสอบในเชิงลึกได รวมทั้ง
ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เห็นควรเพิ่มอัตรากําลัง
ผูตรวจสอบภายในจังหวัด จากเดิมจังหวัดละ ๓ คน เปนจังหวัดละ ๕-๗ คน เพื่อใหเหมาะสมกับขอบเขตปริมาณงานของแตละ
จังหวัด นอกจากนี้ เห็นควรใหนําขอคนพบและแนวทางแกไขในรายงานดังกลาวเชื่อมโยงเขากับระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนระบบที่เชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรี
(PMOC) เพื่อคณะรัฐมนตรีจะไดใชประโยชนในการกํากับการบริหารราชการของสวนราชการอยางบูรณาการ ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน (คาใชจายในการบริหารงานและคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๖๖,๕๔๙,๙๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงาน
และคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ โดยใหเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขยายกรอบงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการบานสวัสดิการเพื่อขาราชการ "โครงการบานธนารักษ"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินการโครงการบานสวัสดิการเพื่อขาราชการ “โครงการบานธนารักษ” ของบริษัท
ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด โดยการกอสรางโครงการบานธนารักษภูเก็ต สุพรรณบุรี และเชียงใหม แลวเสร็จรวม ๓ โครงการ
เมื่อป ๒๕๕๑ คงเหลือโครงการบานธนารักษนนทบุรี ที่ผูรับจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา (ครบสัญญาวันที่ ๑๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

พฤศจิกายน ๒๕๕๓) เนื่องจากผูรับจางประสบปญหาสภาพคลอง และบริษัทฯ ไดบอกเลิกสัญญาจางแลวเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ทั้งนี้ การดําเนินการภายหลังจากการกอสรางแลวเสร็จของโครงการบานธนารักษภูเก็ต สุพรรณบุรี และเชียงใหม ถึงสิ้นเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดสงมอบบานใหขาราชการผูจองสิทธิ์แลว จํานวน ๓๐๕ หนวย จากทั้งหมด ๓๔๐ หนวย สําหรับโครงการ
บานธนารักษนนทบุรี บริษัทฯ ไดจางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังดําเนินการตรวจสอบปริมาณงาน
และประเมินมูลคางานคงเหลือของอาคาร นอกจากนี้ ไดประเมินคากอสรางเพิ่มเติมงานสาธารณูปโภคภายนอกที่เปนพื้นที่
สวนกลางของโครงการ คาซอมแซมความเสียหายตาง ๆ จากการหยุดกอสราง และงานประกอบอื่น ๆ เพื่อความสมบูรณ รวมทั้ง
ไดปรับราคาตามดัชนีคาวัสดุกอสรางและคาแรงขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้น และมีแผนดําเนินการกอสรางในสวนที่เหลือ
๑.๒ อนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพิ่มเติมโครงการบานธนารักษ จากวงเงินลงทุนเดิม ๑,๐๑๔.๓๒๕ ลานบาท
เปน ๑,๑๓๒.๓๗๔ ลานบาท เพิ่มขึ้น ๑๑๘.๐๔๙ ลานบาท โดยใชเงินสภาพคลองและเงินที่เรียกคืนจากธนาคารผูค้ําประกันสัญญา
จางกอสรางของผูรับจางรายเดิม รวมทั้งรายไดคากอสรางตามประมาณการรายรับ
๒. ใหกระทรวงการคลังและบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เห็นวาโครงการบานธนารักษ
ภูเ ก็ต และโครงการบา นธนารัก ษ นนทบุรี ซึ่ง โครงการดัง กลา วได ผา นขั้น ตอนการพิ จารณารายงานการวิ เคราะห ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมแลว เห็นควรใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด และใหบริษัทฯ เรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว เพื่อมิใหสงผลกระทบตอผูรับประโยชน
จากโครงการฯ และฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งใหกระทรวงการคลังดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและกํากับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการลงทุนโครงการฯ และการเบิกจายลงทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของแหลงเงินทุนโครงการฯ โดยคํานึงถึงปญหาสภาพคลองและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ ไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
๓. ให กระทรวงการคลั งตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจสอบข อ เท็ จจริ ง เกี่ ยวกั บ การดํ า เนิ น โครงการ
บา นสวั ส ดิ ก ารเพื่ อข า ราชการ “โครงการบ า นธนารัก ษ ” ของบริ ษั ท ธนารั ก ษ พั ฒ นาสิ นทรั พ ย จํ า กั ด รวมทั้ ง กํ า กั บ ติ ด ตาม
การดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของดังกลาว และรายงานผล
ใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ขอใหรัฐมนตรีทุกทานลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณอุทกภัย
และการใหความชวยเหลือดูแลผูประสบภัยในพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบโดยดวน และใหรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยเพื่อรวบรวมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามสถานการณอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน) รายงานสรุปสถานการณอุทกภัย
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สรุปได ดังนี้
๑. สรุปสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ
๑.๑ สถานการณอุทกภัย ระหวางวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ สาเหตุเนื่องจากรองมรสุมกําลังแรงพาดผาน
ภาคเหนือ ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนน และมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัดตาก กําแพงเพชร สุโขทัย
พิษณุโลก และเพชรบูรณ ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากและแมน้ําปาสักเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอหลมเกา
อําเภอหลมสัก และอําเภอเมืองเพชรบูรณ รวม ๒๔ ตําบล ๑๐๓ หมูบาน
๑.๒ สถานการณอุทกภัยครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน สาเหตุจากพายุดีเปรสชั่น
บริเวณทะเลจีนใตไดเคลื่อนตัวขึ้นฝงประเทศเวียดนามตอนกลาง ผานประเทศลาว และเขาสูประเทศไทย หลังจากนั้นไดออนกําลัง
เปนหยอมความกดอากาศต่ํา ทําใหจังหวัดเพชรบูรณเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ วัดปริมาณ
น้ําฝนได ๕๒๐.๗ มิลลิเมตร ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากและแมน้ําปาสักเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ อําเภอหนองไผ อําเภอชนแดน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ และอําเภอวังโปง รวม ๓๗ ตําบล ๒๒๖ หมูบาน
๙๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๓ สถานการณอุทกภัย ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยอยูจํานวน ๕ อําเภอ ไดแก
อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหนองไผ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ รวม ๒๒ ตําบล ๙๒ หมูบาน
๒. สรุปผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
จนถึงปจจุบัน จํานวนราษฎรที่ไดรับผลกระทบ ๗๓ ตําบล ๕๐๘ หมูบาน ๑๔,๐๗๗ ครัวเรือน ๕๑,๓๙๔ คน มีผูเสียชีวิต จํานวน
๓ ราย ถนนไดรับความเสียหาย ๑๑๗ สาย สะพาน ๘ แหง ทอระบายน้ํา ๘ แหง พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๒๓,๖๔๘ ไร และบอปลา
๑,๐๙๗.๒๕ ไร
๓. แนวโนมสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ มีแนวโนมวาจะคลี่คลายเขาสูภาวะปกติในไมชา หากไมมี
สถานการณฝนตกหนักในพื้นที่ขึ้นอีก สืบเนื่องจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณมีความลาดชันสูงทําใหน้ําสามารถไหลผานไดอยางรวดเร็ว
โดยสังเกตไดจากระดับน้ําในแมน้ําปาสักมีระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่อง และระดับน้ําทวมพื้นที่ทางการเกษตรและบานเรือนของ
ราษฎรก็มีระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(นายวราเทพ รัตนากร) รายงานสรุปผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ สรุปได ดังนี้
๑. สถานการณอุทกภัย เนื่องจากรองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอิทธิพลจากพายุโซนรอน “หวูติ๊บ” สงผลใหเกิดฝนตกหนัก ประกอบกับเกิดน้ําไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
ไหลเขาทวม และระดับน้ําในแมน้ํายม แมน้ํานาน สูงขึ้น สงผลใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่จังหวัดพิจิตร รวม ๑๒ อําเภอ ๕๘ ตําบล
๔๓๓ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๑๔,๗๘๔ ครัวเรือน ๔๒,๕๓๔ คน พื้นที่การเกษตรไดรับผลกระทบ จํานวน ๗๘,๑๕๗ ไร
โรงเรียน ๑๒ แหง และวัด ๒ แหง สถานการณปจจุบัน ระดับน้ําเริ่มลดลง แตยังคงมีน้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตร และที่อําเภอ
ตะพานหิน และอําเภอบางมูลนาก ระดับน้ําเพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับน้ําในแมน้ํานานเพิ่มสูงขึ้น ทําใหน้ําเออลนไหลเขาทวม
๒. การมอบนโยบายแกหัวหนาสวนราชการและการแจงขอหวงใยของรัฐบาลแกประชาชนที่ประสบปญหาอุทกภัย
๒.๑ นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของลงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และให
จังหวัดเตรียมความพรอมรับมือสถานการณอุทกภัย เพราะจังหวัดพิจิตรเปนพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยทุกป ซึ่งหัวหนาสวนราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล นายอําเภอมีความเอาใจใสในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี
๒.๒ นายกรัฐ มนตรีไ ด ผ ลัก ดั น โครงการเพื่ อ ออกแบบและก อ สร างระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
อยางยั่งยืน และระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ วงเงินงบประมาณ ๓.๕ แสนลานบาท เพื่อบริหารจัดการน้ําในเรื่องของการกอสราง
ตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการจัดเตรียมบุคลากร ขอมูล และเอกสารตาง ๆ เพื่อจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ
๒.๓ การเยียวยาชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยจะมีการชวยเหลือตามระเบียบตอไป
ซึ่งจะตองเขาไปสํารวจพื้นที่ความเสียหายทั้งอาคารบานเรือน พืชไร พืชสวน นาขาว เปนตน และการชวยเหลือเกษตรกรในการพักชําระหนี้
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรซึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังที่กําหนดไว สําหรับการบูรณะ
สาธารณูปโภคไดแจงใหจังหวัดสํารวจพื้นที่ความเสียหายเพื่อขอรับงบประมาณในการดําเนินการซอมแซมตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๔ ฉบับ
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ดังนี้
๑. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแกไขชื่อ “คณะกรรมการ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

การยุติธรรมแหงชาติ” เปน “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ” กําหนดใหมีกลุมตรวจสอบภายในและ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ในสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขานุการกรม
๒. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง
สวนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
๓. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง
สวนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
๔. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลและกําหนดใหมีกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขานุการกรมในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหแกขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติ
หน าที่ รักษาความปลอดภัย คณะรัฐ มนตรี และขา ราชการพลเรือ นสามัญ ข าราชการทหาร ลู ก จา งส ว นราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอื่นที่ชวยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี [นายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร)]
คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุ มัติ การเลื่อ นเงินเดือนเป นกรณีพิเ ศษนอกเหนื อโควตาปกติใ นวัน ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๕ ใหแ ก
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และพนั ก งานของรั ฐ อื่ น ที่ ช ว ยปฏิ บั ติ ร าชการในงานของคณะรั ฐ มนตรี รวมจํ า นวน ๗๕ คน ตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบดวย
๑. เลื่ อ นขั้ นเงิ น เดื อ นให แ ก ข า ราชการตํ า รวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป น ผู ที่ มี
ผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน จํานวน ๑๓ คน (เลื่อนเงินเดือน ๑ ขั้น) และสงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติตรวจสอบคุณสมบัติ
และเลื่อนเงินเดือนไปไดเลย โดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีก
๒. เลื่อนเงินเดือนใหแกผูที่ปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี จํานวน ๖๒ คน และสงใหกระทรวง กรมตนสังกัด
ตรวจสอบคุณสมบัติและเลื่อนเงินเดือนไปไดเลย โดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีก ดังนี้
๒.๑ เลื่อนเงินเดือนใหแกผูที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน จํานวน ๕๘ คน [เลื่อนเงินเดือนรอยละ ๔ (ครึ่งป)
ของฐานในการคํานวณ ใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ และเลื่อนเงินเดือน ๑ ขั้น ใหแกขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอื่น (ตามหลักเกณฑของหนวยงาน]
๒.๒ เลื่อนเงินเดือนใหแกผูที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาระดับดีเดน จํานวน ๔ คน [เลื่อนเงินเดือนรอยละ ๓
(ครึ่งป) ของฐานในการคํานวณ ใหแกขาราชการพลเรือนสามัญและเลื่อนเงินเดือน ๑ ขั้น ใหแกลูกจางสวนราชการ (ทั้งนี้ ผูนี้จะตอง
ไดรับการเลื่อนเงินเดือนทั้งปไมเกิน ๑.๕ ขั้น ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ใหแกขาราชการตํารวจและทหารที่ปฏิบัติหนาที่รักษา
ความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ชวยปฏิบัติ
ราชการในงานของคณะรัฐมนตรี (จํานวน ๑๐๒ คน)]
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวครอบครัวของผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ และการเรียกบัตรประจําตัว
ครอบครัวคืน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวครอบครัวของผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑
และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสําคัญคือ
ปรับปรุงระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวทายาทผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว
ทายาทคืน พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
๙๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
เปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชกฤษฎี ก าแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ แกไขพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเพิ่มอํานาจหนาที่ใหกับ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สามารถปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
๒. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... มี สาระสําคั ญคื อ แกไขเพิ่ มเติ มกฎกระทรวงแบ งส วนราชการเป นกองบั งคั บการหรื อส วนราชการอย างอื่ น
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเพิ่มเติมใหหนวยงานระดับกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
ที่มีหนาที่สืบสวนมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการเพิ่มอํานาจหนาที่
ของหนว ยงานในสั งกัด กองบัญ ชาการตํารวจสันติ บาลตามรา งกฎกระทรวงฯ ควรกําหนดเพิ่ม เติ มเฉพาะหน วยงานในสั งกั ด
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสืบสวนหาขาว โดยเพิ่มเติมอํานาจหนาที่เฉพาะกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ตามขอ ๒ (๑๔) (ข) ๑)
และกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ตามขอ ๒ (๑๔) (ค) ๑) ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได โดยให
ดําเนินการประกาศใชบังคับเมื่อรางพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลว
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติหลักการเพื่อปรับอัตราคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่นๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จางดวยงบดําเนินงานใหเทียบเทาการเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการเพื่อปรับอัตราคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่น ๆ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จางดวยงบดําเนินงาน ใหเทียบเทาการเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ ซึ่งสํานัก งบประมาณไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรองรับการปรับดําเนินการดังกลาวแลว จํานวน ๓,๓๐๐.๘๒๐๘ ลานบาท
๑.๒ ใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีเจาหนาที่/ลูกจางที่ไดรับคาจางรายวัน/รายเดือน ในลักษณะจางเหมา ประเมิน
ถึงความเหมาะสมและความจําเปนของจํานวนลูกจางใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน และเสนอใหคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนของผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานภาครัฐในภาครวมทั้งหมด พิจารณาความเหมาะสม
ในภาพรวม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน และภาระงบประมาณในระยะยาว
๒. ใหปรับเพิ่มคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่น ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จางดวยงบดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ซึ่งสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไวแลว จํานวน ๓,๓๐๐.๘๒๐๘ ลานบาท เพื่อรองรับการปรับเพิ่มคาจางดังกลาวตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรเรงรัดมาตรการในการกระจายครูใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และจํานวนนักเรียน
อยางจริงจัง สําหรับกลุมลูกจางรายเดือนที่ปฏิบัติงานตามโครงการหรืองานที่มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแนนอน เชน โครงการ
คืนครูใหนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เปนตน ควรปรับแผนการจางลูกจาง/บุคลากรใหสอดคลอง
กับงบดําเนินงานตามที่ไดรับจัดสรรจนสิ้นสุดโครงการ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอื่น
ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทน
และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อปรับปรุงแกไขบัญชีคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนรายเดือนของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได ทั้งนี้ โดยใหใชบัญชีแนบทายคาตอบแทนดังกลาว
ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ในสวนของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกีย รติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ใหกับ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห โ อนบรรดาอํ า นาจหน า ที่ กิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ และงบประมาณของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในสวนของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ประกอบดวย อาคาร สิ่งปลูกสราง และระบบสุขาภิบาล จํานวน ๑๕ รายการ มูลคารวม ๒,๔๕๙,๘๖๗,๗๗๙ บาท
ครุภัณฑ จํานวน ๓๙๖ รายการ (ประเภท) มูลคารวม ๑๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท สัญญากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง หนังสือค้ําประกัน
สั ญญา พร อ มทั้ ง การรั บ ประกั น ผลงานตามสั ญ ญา จํ า นวน ๖ สั ญ ญา และสิ ท ธิ ค รอบครองและใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
แปลงทะเบียนหมายเลข ขม.๑๗๔๕ ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ ๓๓๕ ไร-งาน-ตารางวา ไปเปนของ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตามความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวของกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติใหกําชับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวของกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) อยางเครงครัดวา
หากเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีประเด็นที่อาจจะเกี่ยวกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และหนวยงานเจาของเรื่องไมไดสงเรื่องพรอมความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามาดวย ใหหนวยงานเจาของเรื่องเสนอเรื่องถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลวงหนากอนคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณาเรื่ อ งนั้ น ไม น อ ยกว า ๗ วั น เพื่ อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จ ะได ข อความเห็ น ของกระทรวงการต า งประเทศ
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร ดังนี้
๑. ใหมีบุคคล (รัฐมนตรี) ที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณการดําเนินมาตรการตาง ๆ รวมทั้งเปนผูประสานงาน
กิจการดานสินคาเกษตรในแตละประเภทที่สําคัญ ๆ ตั้งแตในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนเสถียรภาพของราคาใหเชื่อมโยง
ตั้งแตไรนาจนถึงผูบริโภค และการสงออก ไดแก
๑.๑ ขาว นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๑.๒ ขาวโพด นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
๑.๓ มันสําปะหลัง นายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
๙๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑.๔ ออย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
๑.๕ ยางพารา นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. ใหรัฐมนตรีทั้ง ๕ ทานดังกลาวทําหนาที่รวบรวมขอมูล และประสานการดําเนินงานกับรัฐมนตรีและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรแตละชนิด โดยภารกิจหลักในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ยังคงเปนความรับผิดชอบของรัฐมนตรีและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ปกติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําขอมูลประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอวา คณะกรรมการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
การเสริมสรางภาพลักษณและอัตลักษณของประเทศไดจัดทําเอกสารขอมูล (Profile) ของประเทศไทย ภายใตชื่อ “MODERN
THAILAND” ขึ้น โดยมีขอมูลในดานตาง ๆ ที่สําคัญของประเทศ เชน โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค แผนบริหารจัดการน้ํา
การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนตน และไดพิมพตราสัญลักษณ (Logo) ของประเทศไทย เพื่อใชประโยชนในการประชาสัมพันธ
และเสริมสรางภาพลักษณของประเทศ รวมทั้งเปนการใหขอมูลและสรางความมั่นใจแกนักลงทุนจากตางประเทศ โดยในระยะตอไป
จะทําเอกสารดังกลาวเปนฉบับภาษาไทย และจะทําเอกสารนี้เปนขอมูลของแตละจังหวัดตอไปดวย จึงขอมอบหมายการดําเนินการ
ดังนี้
๑. ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักดําเนินการจัดทําเอกสารขอมูล (Profile) ของแตละจังหวัดรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด และหนวยงาน
ที่เกี่ย วขอ ง โดยใหมีข อมูล ที่สํา คัญต าง ๆ ของจัง หวัด ใหค รบถ วน เชน ยุท ธศาสตรข องจั งหวั ด พื ชผลทางการเกษตร สินค า
ผลิตภัณฑ และพืชสมุนไพร เปนตน
๒. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐนําตราสัญลักษณของประเทศไทย (Logo) ไปใชประโยชน
ในวาระ/โอกาสตาง ๆ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนที่รูโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรงแจง
รายละเอียดและแนวทางการใชตราสัญลักษณดังกลาวใหทุกหนวยงานทราบดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามที่ คปร. เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ประกอบดวย มาตรการ
บริหารจัดการอัตรากําลังปกติ มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร และแนวทางการนํามาตรการดังกลาวไปสูการปฏิบัติ
๑.๒ ให คปร. สํานักงาน ก.พ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ รวมกับสวนราชการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการนํามาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
๒. ให คปร. รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรอัตรากําลังคืน
ใหกับสวนราชการที่มีภารกิจตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ และมีภารกิจเพิ่มขึ้น การจัดสรรอัตราวางจากผล
การเกษียณอายุของขาราชการคืนทั้งหมดเพื่อรองรับกับภารกิจของหนวยงานในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาขาราชการรอยละ ๑๐๐ ใหมีความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนควรมีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการพัฒนา และในการดําเนินมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐฯ
ควรครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เชนเดียวกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
การทําความเขาใจกับผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกสวนราชการในราชการบริหารฝายพลเรือนใหเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และความจําเปนของการดําเนินการ การพัฒนาเครื่องมือ กลไก หรือคูมือการปฏิบัติที่เกี่ยวของใหชัดเจนเพื่อใหสวนราชการ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม การใหความสําคัญกับการวางกรอบหลักเกณฑการพิจารณาเพิ่มอัตราตั้งใหมใหเหมาะสม
กับฐานะการคลังของประเทศในระยะยาวเพื่อใหมีความยั่งยืนและคุมคาดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ การวางระบบหรือกลไก
ที่สามารถบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐทั้งระบบใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การขยายขอบเขตการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวใหครอบคลุมกําลังคนภาครัฐทุกประเภท (ทั้งในฝายพลเรือนและทหาร) รวมทั้งการจัดทําแนวทางในการสงเสริมและ/หรือ
มาตรการสรางแรงจูงใจอยางชัดเจน เพื่อใหการถายโอนบุคลากรไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เปนตน
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๓. ให คปร. และสํานักงาน ก.พ. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๓.๑ เนื่ อ งจากแนวทางการบริ ห ารและการพั ฒ นากํ า ลั ง คนภาครั ฐ ทั้ ง ระบบทั้ ง ที่ สั ง กั ด หน ว ยงานภายใต
ฝายบริหารและสังกัดองคกรตาง ๆ ที่มิไดอยูภายใตฝายบริหารยังมีความเหลื่อมล้ํา และไมไดมีการบูรณาการการทํางานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อใหเกิดการบูรณาการในเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนรูปธรรม ควรให คปร. รับไปประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการบริหารและการพัฒนากําลังคนภาครัฐเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาว
๓.๒ ในกระบวนการสรรหาและพั ฒ นากํ า ลั ง คนในภาคราชการ ควรคํ า นึ ง ถึ ง การเสริ ม สร า งบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมที่กระตุนใหผทู ี่มีความรูค วามสามารถไดมีโอกาสแสดงศักยภาพและไดรับการยอมรับ รวมทั้งควรมีการพัฒนาทักษะ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อใหมีศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้น (Multi Skill) ทั้งนี้ ในกระบวนการสรรหาและพัฒนากําลังคน
ในภาคราชการควรมีการพิจารณาปรับปรุง หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เพื่อใหไดกําลังคนที่มีทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ
ที่เหมาะสมและมีใจรักในงานบริการ เพื่อใหสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแนวใหม ควรใหสํานักงาน ก.พ.
รับไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการสรรหากําลังคนเขาสูระบบราชการใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหไดรับเดือนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่งกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว จํานวน
๘๒,๐๑๙,๖๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เปน ๑๑,๖๘๐ บาท เทาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของขาราชการวุฒิปริญญาตรี ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖
(๑๒ เดือน) จํานวน ๒,๘๔๓ รูป/คน วงเงิน ๔๐,๓๐๙,๐๐๐ บาท และเปนคาใชจายในการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
แกครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เปนคฤหัสถและมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี มีเงินเดือนไมถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖ (๑๒ เดือน) จํานวน ๑,๓๔๖ คน วงเงิน ๔๑,๗๑๐,๖๐๐ บาท โดยให
เบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เพิ่มเปนกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. กําหนดใหวันจันทรที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ วัน เพื่อใหมี
วันหยุดตอเนื่อง ๕ วัน ตั้งแตวันเสารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖-วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (วันขึ้นปใหม) เพื่อใหเกิดการกระตุน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว และใหประชาชนไดรวมกิจกรรมตาง ๆ ในชวงเทศกาลปใหม
๒. ส ว นรั ฐ วิ ส าหกิ จ สถาบั น การเงิ น และภาคเอกชน ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ แต ล ะแห ง ธนาคารแห ง ประเทศไทย
และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
๓. ในกรณีหนวยงานใดที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการสําคัญในวันดังกลาว
โดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการใหบริการประชาชน
ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการและประชาชน
๙๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาราษฎร ๕ หมูบานในพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางรองเรียนขออพยพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้ง ที่ ๘/๒๕๕๖ เมื ่อ วัน ที ่ ๑๘ กัน ยายน ๒๕๕๖ ตามที่ร องนายกรัฐ มนตรี (นายกิต ติรัต น ณ ระนอง) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการใหอพยพราษฎร ๕ หมูบาน (บานหวยคิง หมูที่ ๖ ตําบลแมเมาะ บานหัวฝาย หมูที่ ๑ บานดง
หมูที่ ๒ บานสวนปาแมเมาะ หมูที่ ๗ และบานหัวฝายหลายทุง หมูที่ ๘ ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง) ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) ในพื้นที่ ทั้งนี้ ใหกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. รับขอสังเกตของหนวยงานที่เกี่ยวของที่เห็นควรกําหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการดําเนินการอพยพราษฎรที่เปนทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงแนวทางหรือมาตรการในการแกไขปญหาราษฎรที่ไมอพยพ
ออกจากพื้นที่ และเห็นควรใหคณะกรรมการที่กระทรวงพลังงานจะแตงตั้งเพื่อดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการอพยพราษฎร
๕ หมูบาน ในพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พิจารณาการใชพื้นที่ดังกลาวอยางรอบคอบ และให กฟผ. จัดทําแผนการใชประโยชน
ในพื้นที่ที่ราษฎรไดรับคาชดเชยและอพยพออกจากพื้นที่นั้นอยางรอบคอบและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งให กฟผ. รวมกับกระทรวงพลังงานและหนวยงานที่เกี่ยวของสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของราษฎรและผูมีสวนไดเสีย
ในบริเวณใกลเคียงที่มีแนวโนมที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการโรงไฟฟาแมเมาะเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อจัดทําแนวทางหรือ
มาตรการในการแกไขปญหาอพยพราษฎรอยางยั่งยืนตอไป นอกจากนี้ ใหกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กฟผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อปองกันการยายกลับเขาพื้นที่เดิมของราษฎรกลุมเดิม
หรือการยายเขาพื้นที่ของราษฎรกลุมใหมที่ชัดเจน และมาตรการปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และสวนปา (ปาสัก) ที่อยู
ในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่รองรับการอพยพเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ดังกลาว ตลอดจนพิจารณาแนวทางการทําความเขาใจ
กับชุมชนเพื่อปองกันการขออพยพในอนาคต และจัดทําแนวทางการใชประโยชนที่ดินที่ไดจากการอพยพของประชาชนในการพัฒนา
เปนแนวปองกันดานสิ่งแวดลอม (Buffer zone) เปนตน ไปดําเนินการตอไปดวย
๒. ให กฟผ. จัดทําบันทึกความเขาใจระหวาง กฟผ. กับราษฎรที่ยืนยันไมตองการอพยพใหชัดเจนเพื่อเปนการยอมรับ
รวมกันวา พื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมูบาน มีความเหมาะสมและไดรับความเห็นชอบจากการประชาคมหมูบานแลว
หากในอนาคต กฟผ. มีความจําเปนตองใชที่ดินของราษฎร กฟผ. จะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการเวนคืน
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และตองดําเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๓. ให กฟผ. เป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด า นงบประมาณ จํ า นวน ๒,๙๗๐.๕ ล า นบาท โดยให กฟผ.
ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากกองทุนพัฒนา
โรงไฟฟาแมเมาะ และให กฟผ. หารือรวมกับองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เพื่อพิจารณาขอตกลงดานงบประมาณที่เปน
คาชดเชยตนสักของ อ.อ.ป. ในพื้นที่รองรับการอพยพและพื้นที่กอสรางอางเก็บน้ํา
๔. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการประเมินและทบทวนสถานภาพความเปนหมูบานของทั้ง
๕ หมูบาน ในกรณีจํานวนครัวเรือนที่เหลืออยูในหมูบานเดิมมีจํานวนนอยเกินกวาที่จะคงสถานภาพเปนหมูบานภายหลังการอพยพ
ของครั ว เรื อ นในแต ล ะหมู บ า นแล ว โดยพิ จ ารณากํ า หนดแนวทางการโอนครั ว เรื อ นที่ เ หลื อ อยู ไ ปสมทบร ว มกั บ หมู บ า นอื่ น
หรือพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการครัวเรือนที่เหลืออยูใหสอดคลองกับแนวทางการปกครองในระดับหมูบานตอไป
๕. ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งยุ ติ ก ารให บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การพื้ น ฐาน เช น ระบบไฟฟ า
ระบบสื่อสาร และระบบประปา ในพื้นที่ของครัวเรือนที่ขออพยพ เพื่อปองกันการยายกลับเขาพื้นที่เดิม สําหรับพื้นที่ของครัวเรือน
ที่ยืนยันไมตองการขออพยพ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดหาบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานดังกลาวใหกับครัวเรือน
ในพื้นที่ตอไป ตามสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการกับทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการกับทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งใหตกเปน
ของแผนดิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
และใหดําเนินการตอไปได โดยรางระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสนิ ที่ศาลสัง่ ใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. กําหนดบทนิยามคําวา “ทรัพยสิน” และ “ตราสารทุน”
๓. กําหนดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเก็บรักษาและจัดการทรัพยสินในคดีที่ศาลมีคําสั่ง
ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินแตคดียังไมถึงที่สุดตามระเบียบที่เกี่ยวของจนกวาคดีถึงที่สุด
๔. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการกับทรัพยสิน กรณีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและคดีถึงที่สุด
๕. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ ดังนี้
๑. รายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร งดว นของรั ฐบาล ด านเศรษฐกิ จ ประจําเดือนสิง หาคม ๒๕๕๖
ประกอบดวย การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบ
เศรษฐกิจมหภาค การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน (กองทุนหมูบาน SML) และการยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกร
เขาถึงแหลงเงินทุน
๒. ขอเสนอ
๒.๑ การปรับขึ้นราคาแกสหุงตม (LPG) ภาคครัวเรือน ใหกระทรวงพลังงานทําการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
มาตรการในการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยซึ่งไดรับผลกระทบ รวมถึงชี้แจงทําความเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนในการปรับขึ้น
ราคาแกส LPG ใหทั่วถึงยิ่งขึ้น
๒.๒ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการกําหนดพื้นที่เหมาะสม (Zoning)
สําหรับสินคาเกษตรเพื่อแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดลนตลาด ซึ่งสงผลใหราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
๒.๓ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดประชุมหารือและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาในดานการทองเที่ยวและการสรางความเชื่อมั่นในภาพลักษณของประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยในดานการทองเที่ยวดวย
๒.๔ ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมบูรณาการเพื่อปรับแผน
การดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนแมบทในการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับ
และการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหาย
เบื้องตน การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขปรับปรุงจํานวนคาเสียหายเบื้องตนกรณี
ความเสียหายตอรางกายตามกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน
การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. ๒๕๕๒ จากรถ เพิ่มจากจํานวนเงินไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทตอคน เปนจํานวนเงิน
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาทตอคน โดยใหไดรับเงินคาเสียหายเบื้องตนรวมกันแลวตองไมเกิน ๖๕,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
๙๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) รับความเห็น
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ที่ เ ห็ น ควรกํ า กั บ ติ ด ตามและควบคุ ม การดํ า เนิ น งาน
ของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎกระทรวงฯ อยางเครงครัด รวมทั้งควบคุมการปรับอัตราคาเบี้ยประกันภัยใหสอดคลอ ง
กับตนทุนที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการธุรกรรม และอนุกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(คณะกรรมการ ปปง.)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธาน
กรรมการกลั่ นกรองเรื่ องเสนอคณะรั ฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝา ยสัง คมและกฎหมาย) เสนอ โดยคณะกรรมการกลั่ นกรองเรื่ อ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีฯ เห็นชอบการกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการธุรกรรมและอนุกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ดังนี้
๑. คาตอบแทนกรรมการธุรกรรม โดยประธานกรรมการ เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท กรรมการธุรกรรม เดือนละ
๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หากเดือนใดไมมีการประชุม หรือหากมีการประชุมแตไมเขาประชุม ใหงดจาย
๒. คา ตอบแทนอนุ กรรมการคณะกรรมการ ปปง. ให จา ยเป น รายครั้ง เฉพาะครั้ งที่ ม าประชุม โดยประธาน
อนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๘๗๕ บาท อนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท เลขานุการ ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท และผูชวยเลขานุการ ครั้งละ
๘๐๐ บาท ทั้ ง นี้ หากเดื อ นใดมี ก ารประชุ ม เกิ น กว า สี่ ค รั้ ง ให จ า ยเบี้ ย ประชุ ม ได เ พี ย งสี่ ค รั้ ง โดยให มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) เปนตนไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชนตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการและผูเชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชนตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และ
ผูเชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดประโยชน
ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผูเชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไดแก คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ และคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิ จ การของรั ฐ ให ไ ด รั บ ประโยชน ต อบแทนเป น รายครั้ ง เฉพาะกรรมการที่ ม าประชุ ม และไม เ กิ น ๑ ครั้ ง ต อ เดื อ น
คณะอนุกรรมการและผูเชี่ยวชาญ ใหไดรับประโยชนตอบแทนเปนรายครั้ง เฉพาะอนุกรรมการที่มาประชุม และไมเกิน ๑ ครั้งตอเดือน
คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกํากับดูแลใหไดรับประโยชนตอบแทนเปนรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม และไมเกิน
๔ ครั้งตอเดือน และคณะกรรมการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหไดรับประโยชนตอบแทนเปนรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
และไมเกิน ๑ ครั้งตอเดือน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจายประโยชนตอบแทนตามที่
กําหนดไวในรางประกาศฯ ยอมเกิดขึ้นตอเมื่อมีการประชุมที่ครบองคประกอบตามที่กฎหมายกําหนด กรณีจึงไมมีความจําเปนตอง
กําหนดวันใชบังคับไวในรางประกาศฯ อีก ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
๒. สําหรับงบประมาณคาใชจาย เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการคาเบี้ยประชุมกรรมการ จํานวน ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท ซึ่งหากไมเพียงพอ
เห็น ควรให สคร. พิ จารณาปรับ แผนการปฏิบั ติง านและแผนการใชจ ายเงิ นงบประมาณ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไปเปนคาประโยชนตอบแทนดังกลาว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ผูที่อยูในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๙.๗๕ ลานคน ประกอบดวย ผูมีงานทํา ๓๙.๓๖ ลานคน ผูวางงาน
๐.๓๖ ลานคน และผูที่รอฤดูกาล ๐.๐๓ ลานคน โดยผูที่อยูในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕
จํานวน ๓.๕ แสนคน (จาก ๔๐.๑๐ ลานคน เปน ๓๙.๗๕ ลานคน)
๒. ผู มี ง านทํ า มี จํ า นวน ๓๙.๓๖ ล า นคน ลดลงจากช ว งเวลาเดี ย วกั น ของป ๒๕๕๕ จํ า นวน ๔.๙ แสนคน
(จาก ๓๙.๘๕ เปน ๓๙.๓๖) หรือลดลงรอยละ ๑.๒ โดยผูทํางานลดลง ไดแก ผูทํางานภาคเกษตรกรรม ๖.๓ แสนคน สาขาที่พักแรม
และการบริการดานอาหาร ๒.๘ แสนคน สาขากิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๑.๑ แสนคน สาขากิจกรรมการบริการ
อื่น ๆ เชน กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพรางกาย การดูแลสัตวเลี้ยง การบริการซักรีดซักแหง เปนตน ๕.๐ หมื่นคน สาขาการศึกษา
๕.๐ หมื่นคน สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต ๔.๐ หมื่นคน สวนผูทํางานเพิ่มขึ้น ไดแก
สาขาการผลิต ๔.๕ แสนคน สาขาการกอสราง ๑.๔ แสนคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย ๕.๐ หมื่นคน เปนตน
๓. ผูวางงานทั่วประเทศ มีจํานวน ๓.๕๕ แสนคน เพิ่มขึ้น ๑.๒๙ แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของป ๒๕๕๕ ประกอบดวย ผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอน จํานวน ๑.๙๖ แสนคน อีกสวนหนึ่งเปนผูวางงานที่เคยทํางานมากอน
จํานวน ๑.๕๙ แสนคน โดยเปนผูวางงานที่มาจากภาคบริการและการคา ๗.๒ หมื่นคน ภาคการผลิต ๖.๘ หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม
๑.๙ หมื่นคน ผูวางงานเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ๑.๕๑ แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘.๑ หมื่นคน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ๕.๔ หมื่นคน ระดับประถมศึกษา ๔.๗ หมื่นคน และไมมีการศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา ๒.๒ หมื่นคน
และผูวางงานสวนใหญอยูในภาคกลาง ๙.๙ หมื่นคน ภาคใต ๘.๖ หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗.๙ หมื่นคน ภาคเหนือ
๕.๗ หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร ๓.๔ หมื่นคน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจายเพื่อจายเปนเงินรางวัลและสิ่งจูงใจสําหรับขาราชการธุรการและลูกจางประจํา
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ รับทราบและเห็นชอบใหเบิกจายเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑๐ ล านบาท ที่ได ผา นการพิจารณาจากกระทรวงการคลั งแลว มาดํ าเนิน การจัด สรรเพื่อ จายเป นเงิน รางวัล สํา หรั บ
ขาราชการธุรการและลูกจางประจําของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
โดยให ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ แนวทาง และวิ ธี ก าร การจั ด สรรเงิ น รางวั ล สํ า หรั บ ส ว นราชการสั ง กั ด ฝ า ยบริ ห าร
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับ
สวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธาน
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้
๑. จัดใหสถาบันอนุญาโตตุลาการอยูในกลุมองคการมหาชน กลุมที่ ๒ กลุมบริการที่ใชเทคนิควิชาการเฉพาะดาน
หรือสหวิทยาการ ซึ่งกําหนดอัตราเงินเดือนผูอํานวยการองคการมหาชน ขั้นต่ําและขั้นสูง อยูระหวาง ๑๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ บาท
ประโยชนตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑการกําหนดเบี้ยประชุมฯ
และการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผลองคการมหาชน)
๑๐๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. ใหสถาบันอนุญาโตตุลาการรับขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อสถาบันอนุญาโตตุลาการมีผลการปฏิบัติงาน
ครบ ๑ ป สมควรใหเขาสูระบบการประเมินผลตามกรอบการประเมินผลหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะตามที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑการกําหนด
เบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผลองคการมหาชน) และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน (คาใชจายบุคลากรของขาราชการและลูกจางอัตราใหมของสํานักงาน ป.ป.ช.)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปนคาใชจายบุคลากร
ในการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน ป.ป.ช. ๖๗ จังหวัด จังหวัดละ ๕ อัตรา รวม ๓๓๕ อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความคืบหนาการติดตามการดําเนินการตามแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบความคื บ หน า การติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามแผนนิ ติ บั ญ ญั ติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอ และใหสวนราชการที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามมติที่ประชุมจัดทําแผนนิติบัญญัติฯ
แลวรายงานใหรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติฯ ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
๒. เห็นชอบใหถอนรางกฎหมายออกจากแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ตามที่สว นราชการเสนอ รวม ๔ ฉบับ
ไดแก รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการทุจริตของเจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศและเจาพนักงาน
ขององคการภาครัฐระหวางประเทศ พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมและพัฒนาระบบการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (องคการมหาชน) พ.ศ. ....
๓. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาวารางพระราชบัญญัติฉบับใดที่อยูในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
ที่มีความจําเปนตองผลักดันใหเปนกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อใหทันสมัยประชุมสามัญทั่วไป หรือสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
แลวใหประสานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ รัตนากร)
และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเพื่อจัดลําดับความสําคัญตอไป
๔. ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ รัตนากร)
รวบรวมขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียที่สงมายังสํานักนายกรัฐมนตรี แลวสงใหกระทรวงที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการยกราง
กฎหมายที่เกี่ยวของแลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
๕. กรณีขอรองเรียนที่สวนราชการไดรับจากผูมีสวนไดเสียโดยตรง ใหสวนราชการดังกลาวเรงดําเนินการพิจารณา
ขอมูลที่ไดรับการรองเรียน เพื่อดําเนินการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร า งระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ยกเลิ ก ระเบี ย บและระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๓๗ ฉบับ
เนื่องจากระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับมีเนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บางฉบับไดมีการตรากฎหมาย
ในภายหลังซึ่งครอบคลุมการปฏิบัตติ ามระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวแลว บางฉบับไมมีการดําเนินการหรือไมมี
ความจํ าเป นต องมี ระเบี ยบและระเบีย บสํา นัก นายกรั ฐมนตรี ดัง กลา ว และบางฉบับกํ าหนดขอบเขตระยะเวลาการใชบั งคั บ
ไวแนนอน ยอมสิ้นผลเมื่อพนระยะเวลาการใชบังคับตามที่กําหนดแลว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป โดยรางพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “วิชาชีพเภสัชกรรม”
๒. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการออกขอบังคับสภาเภสัชกรรม เรื่องการตออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
๓. กําหนดอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต
๔. เพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อจัดตั้งกลุมงานคดีนักทองเที่ยวในศาลยุติธรรม
จํานวน ๑๕ แหง
คณะรัฐมนตรี มีม ติรับ ทราบการอนุมัติ ใหสํ านั กงานศาลยุ ติธรรมเบิกจ ายงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๑๗,๐๕๐,๘๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดตั้ง
กลุ ม งานคดี นั ก ท อ งเที่ ย วในศาลยุ ติ ธ รรม โดยในระยะแรกดํ า เนิ น การนํ า ร อ งในพื้ น ที่ ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ๗ แห ง
เพื่อใหบริการระบบงานพิเศษเพื่อรองรับคดีของนักทองเที่ยวดังกลาว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อจัดตั้งกลุมงานคดีนักทองเที่ยวในศาลยุติธรรม
จํานวน ๑๕ แหง
คณะรัฐมนตรีมีมติใหแกไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อ จัด ตั้ง กลุ มงานคดี นัก ท องเที่ ยวในศาลยุ ติธ รรม จํา นวน ๑๕ แห ง) ที่ รับ ทราบตามที่
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรม เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๑๗,๐๕๐,๘๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดตั้งกลุมงานคดีนักทองเที่ยว
ในศาลยุติธรรม โดยในระยะแรกดําเนินการนํารองในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ ๗ แหง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
เปน “อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ”

๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสาร
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง
เปนธรรม

๑๐๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ภาคผนวก: ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน
ในชวงวันที่ ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๖ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรีรวม
ทั้งสิ้น ๒๖๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
จํานวนเรื่อง

๑๐๐
๘๐

๖๓

๖๐

๖๖
๕๑

๕๐

๔๐
๒๐

๓๗

๑

๐

๑ ต.ค. ๕๖ ๘ ต.ค. ๕๖ ๑๕ ต.ค. ๕๖ ๑๘ ต.ค. ๕๖ ๒๒ ต.ค. ๕๖ ๒๙ ต.ค. ๕๖

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในชวงเดือนมกราคม–ตุลาคม ๒๕๕๖
จํานวนเรื่อง

๓๐๐
๒๐๐

๒๐๖ ๑๙๑

๒๓๖
๑๔๖

๑๗๙

๒๐๗ ๒๑๗

๒๓๘ ๒๓๐

๒๖๘

๑๐๐
๐

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

ต.ค.
๕๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

เดือน

๑๐๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

ในช ว งวั น ที่ ๑ ตุ ลาคม–๓๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๖ มี มติ คณะรั ฐ มนตรี จํ าแนกตามประเภทวาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เรื่องแบงเปนวาระประธานแจง ๖ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๑๑๓ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๑๓๙ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๓ เรื่อง และวาระสภาผูแทนราษฎร ๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อทราบ ๑๓๙ เรื่อง(๕๑.๘๗%)ท, ๑๓๙
อ, ๓วาระอื่น

ๆ ๓ เรื่อง (๑.๑๒%)

ส, ๗วาระสภาผูแทนราษฎร
ป, ๖

วาระประธานแจง ๖ เรื่อง (๒.๒๔%)

๑๑๓

––

๗ เรื่อง (๒.๖๑%)

วาระเพื่อพิจารณา ๑๑๓ เรื่อง (๔๒.๑๖%)

รวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เรือ่ ง

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามขอ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๕๒ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเปน วาระปกติและวาระจร สรุปไดดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๑๑๓ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ ๑๐๓ เรื่อง วาระจร ๑๐ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๓๙ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ ๘๗ เรื่อง วาระจร ๕๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง

๑๒๐

วาระปกติ

๑๐๓

๘๗

๙๐

๕๒

๖๐
๓๐
๐

๑๐๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

วาระจร

๑๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

ประเภทวาระ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงวันที่ ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระ
เสนอเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๖๘ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง

หนวยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ตช.
ปปง.
ปปช.
พว.
ศย.
สผ.
สว.
สสป.
สสส.
อส.
สช.
คปก.

๖๔

๓
๑๕

๔
๔

๕

๗

๓
๔
๓

๑
๑
๑
๑

๐

๑๐

๑๖

๑๐

๖

๓
๒
๑
๒
๒
๔
๓

๓๒

๑๗

๘
๘
๗

๑๕

๖

จํานวนเรื่อง
๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เปนกฎหมาย

เรื่องที่เสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เปนกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือวาเปนกฎหมายประกอบดวย พระราชบัญญัติพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เปนตน (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเปนเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เปนกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไมไดรวมเรื่องที่เจาของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๓๑ เรื่อง
๘๖.๑๙%

เรื่องกฎหมาย
๓๗ เรื่อง
๑๓.๘๑%

รวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี :จําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องที่เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหลักการบริหารราชการไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆคือเรื่อง
ที่ส อดคลองกับ นโยบายของรัฐ บาล จํานวน ๑๗๒ เรื่อง และเรื่องที่ไมส อดคลองกับ นโยบายรัฐ บาล จํานวน
๙๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคลอง
นโยบายรัฐบาล
กับนโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๑๗๒ เรื่อง
๕๐.๘๑%
๖๔.๑๘%

เรื่องที่ไมสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล
เรื่อง
การบริห๙๖
ารราชการ
ทั๓๕.๘๒%
่วไป
๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เรื่อง

๑๐๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและดานหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตละขอ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในแตละขอ
จํานวนเรื่อง
๕๐
๔๐
๓๐
๑๗
๒๐
๑๐
๐
(๑)
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๔๒

๑๑

๘
(๒)

(๓)

(๔)

นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

๔๑

๔๐

(๗)

(๘)

๑๓
๐
(๖)

(๕)
(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามดานหลักการพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามดานหลักการพัฒนา ดังนี้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามดานหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๕๔
๔๑

๔๐

(๑)

๑๗

๑๐

๑๐
(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

ดานสังคม
ดานเศรษฐกิจ
ดานการเมืองการปกครอง
ดานความมั่นคง
ดานการตางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอม

ดาน

รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ

เรื่องที่เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีและเปนมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวของกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๒๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๑ เรื่อง
๔.๗๖%

ภาคเหนือ
๔ เรื่อง
๑๙.๐๕%

ภาคตะวันออก
๑ เรื่อง
๔.๗๖%

ภาคใต
๔ เรื่อง
๑๙.๐๕%

ภาคกลาง
๑ เรื่อง
๔.๗๖%

รวมทั้งสิ้น ๒๑ เรื่อง

๑๐๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

กทม. และปริมณฑล
๑๐ เรื่อง
๔๗.๖๒%

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

คณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๕ คณะ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง ไดดังนี้
จํานวนเรื่อง

๖๐

๕๕

๔๐
๒๐
๐

๑๕

๒๓ ๒๐
๗ ๕

๑๕

๑๐ ๑๒ ๑๐

๒๒
๑

๘

๑

๑๐ ๗

๕ ๖

๑๕

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

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

ทั้งนี้ ในชวงวันที่ ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๓ คณะ ประกอบดวย
- คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (ฝายไทย) (กต.)
- คณะกรรมการวิชาชีพการทองเที่ยวแหงชาติ (กก.)
- คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการทองเที่ยว (กก.)

๑๐. รางพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ รางพระราชบัญญัติที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ตั้ งแต คณะรั ฐ มนตรี ชุ ดป จ จุ บัน มี การประชุ มเมื่ อวัน ที่ ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มี เ รื่ องที่
เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาและเปนมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปที่มีมติ
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ ๒๙๗๔๘/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]
เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
๒๘๔๔๑/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖]
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
๒๗๖๑๐/๕๖[๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๗๖๐๔/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. .... ๒๗๕๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖]
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๘๔๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]
ชื่อเรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๑๐.๒ รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางดําเนินการ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ สว นราชการตา ง ๆ เสนอเขา สูก ารพิจ ารณาของคณะรัฐ มนตรีนั้น
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลวยังไมถือวาเสร็จสิ้นกระบวนการและยังตองดําเนินการไปตามขั้นตอนตาง ๆ
จนกวาจะประกาศใชเปนกฎหมายโดยตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีรางพระราชบัญญัติที่อยูระหวาง
ดําเนินการ (ยังไมไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
ขั้นตอน

ฉบับ

รางพระราชบัญญัตทิ ี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๑๑
๑๑

๑๑. กฎหมายประเภทตาง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เรื ่อ งที ่เ ปน พระราชกํ า หนด พระราชบัญ ญัต ิ พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ
และกฎ กพ ซึ ่ง ไดล งประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม–๓๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๖ มี จํ า นวน
๓๖ ฉบับ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ไดดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
หนวยงาน
กําหนด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
๑
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงยุติธรรม
รวม
๑

๑๑๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา
๑
๑
๑
๓
๕
๑
๒
๑
๑
๔
๒

๑๘

กฎ
กระทรวง
๑
๑
๔
๑
๑

ประกาศ

๑
๔

๑
๙

ระเบียบ

๕

๑
๑

กฎกพ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕
๒๕๕๖)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ตช.
ปปง.
ปปช.
พว.
ศย.
สผ.
สว.
สสป.
สสส.
อส.
สช.
คปก.

ชื่อเต็ม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๑๑

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ที่ปรึกษา
นางสมสมร
นางสาวอ้อนฟ้า

มังคลพันธุ์
เวชชาชีวะ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

ภุมมะกสิกร
บุญอุ่น
บุญมาแย้ม
อุตราศรี
งามดี
ไพลมาสย์
ธีรวิทยวงษ์
สรณาคมน์
รอดนิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานบันทึกข้อมูล

คณะทํางาน
นางสาวดลพร
นางสาวบุษบา
นางรัชนี
นางสาวนฤมล
นางสุนทรี
นางสาวอุษารมย์
นายธิติพล
นางสาวศิริพร
นางสาวธัญญา

