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เรื่อง เลขท่ี ส.ยืนยัน หนา 
๑. นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก   

 ๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและ

  ฟนฟูประชาธิปไตย 

  

 ๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด

  เปน “วาระแหงชาติ” 

  

 ๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ในภาครัฐอยางจริงจัง 

  

 ๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ

  และเรงรัดขยายพ้ืนท่ีชลประทาน 

  

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)       

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง ขอแกไขแผนรายประมาณการโครงการแกไขปญหา

อุทกภัยระยะเรงดวน (ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ 

ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ของกรมทางหลวง      

๒๗๘๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑ 

กําหนดการและจังหวัดท่ีจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการ

เพ่ือออกแบบและกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน      

และระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย  

๒๘๓๘๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๒ 

การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

ครั้งท่ี ๒ ของจังหวัดเชียงใหม  

๒๙๐๖๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๒ 

รายงานผลการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งท่ี ๒    

(The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) และขออนุมัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย      

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  

๒๙๒๔๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๓ 

 ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  ของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

  

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (กพต.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  

๒๗๖๕๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๓ 

รายงานผลการจัดงานเสวนา "กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน - หนุนการสรางงาน" 

พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  

๒๗๒๘๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๔ 

สารบัญ 
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ขออนุมัติตั้งดานตรวจความม่ันคง ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวดัปตตาน ี ๒๘๔๘๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๕ 

รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหกับ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต)  

๒๙๒๑๖/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๕ 

 ๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับ
  ประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 

  

 ๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ
  ผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและราคา
  นํ้ามันเช้ือเพลิง 

  

ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน       
ดานการเดินทาง (ระยะท่ี ๑๓ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗)       

๒๖๘๖๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๖ 

รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  ๒๙๒๑๐/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๗ 

ขอจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการขายขาวสารท่ีใชไปในโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

๒๙๗๕๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๗ 

ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

๒๙๕๘๙/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๗ 

รายงานดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศ       
และรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๖    

๒๙๔๙๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๘ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยาง
  มีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

  

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล   

 ๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน   

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
  แหลงเงินทุน 

  

การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ 
มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวป ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี  

๒๗๘๘๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๘ 

การชวยเหลือเกษตรกรเขารวมโครงการรับจาํนําขาวเปลือก ปการผลติ ๒๕๕๕/๕๖  ๒๘๓๖๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๙ 

การชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกขาว ป ๒๕๕๕/๕๖  ๒๙๗๓๒/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๙ 

 ๑.๑๒ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ   
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 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ
  ชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคา
  ในทองถ่ิน 

  

สรุปยอดจําหนายงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกลดวยพระบารมี" ๒๖๕๖๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖]    ๑๐ 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน   

 ๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชน
  มีสวนรวม 

  

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ   

พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพ้ืนท่ี
แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด 
แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวง
วัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ

อันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)  

ว(ล) ๒๗๕๕๙/๕๖ [๐๙/๑๐/๒๕๕๖] ๑๑ 

พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพ้ืนท่ี
แขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด 

แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวง
วัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ
อันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)  

ว(ล) ๒๘๑๗๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๑๑ 

 พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยาย
ระยะเวลาการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ในเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง         
แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 

และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร) 

ว(ล) ๒๘๗๘๐/๕๖ [๑๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑๒ 

พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยาย
ระยะเวลาการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

ในเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง 
แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร)  

ว(ล) ๒๘๘๙๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๑๒ 
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 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย   

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส    
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  

๒๘๙๙๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๑๓ 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและ   
ระบบปองกันประเทศ 

  

แผนแมบทโครงการหมูบานพัฒนาเพ่ือความม่ันคงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก 

๒๘๓๑๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๑๓ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ   

ผลการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนท่ัวไป 
ไทย-ลาว ครั้งท่ี ๒๐  

๒๖๖๙๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๑๓ 

ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๗ ๒๘๙๗๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๑๕ 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ   

กําหนดใหป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนปแหงการรณรงคดานการปองกันและแกไข
ปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ "อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท" 

๒๙๒๕๒/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๑๕ 

 ๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกร
  อาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง
  แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมี
  สถานะชัดเจน 

  

รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ )  ๒๗๒๔๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑๖ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ   

สถานการณเศรษฐกิจประจําเดอืนสิงหาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖  ๒๗๔๐๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑๗ 

การบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน

เพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒๗๗๑๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑๗ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค   

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 

๒๙๗๔๘/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๑๘ 

การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   

การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เพ่ือชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 

๒๘๙๘๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๑๙ 

การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง    

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒๗๔๑๗/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑๙ 



 

 - ๕ - 

การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒๘๗๖๔/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๒๐ 

รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๒๘๑๕๕/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๒๑ 

รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนด ในวันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

๒๘๑๒๑/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๒๑ 

รายงานประจําครึ่งป (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ของธนาคารแหงประเทศไทย  ๒๘๙๑๘/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๒๒ 

ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒๙๓๑๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๒๓ 

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ    

ขออนุมัติแผนการกูเงินในประเทศเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้เงินกูของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา ๕ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑)      
โดยการกู Roll-Over วงเงินรวม ๑๘,๘๐๐ ลานบาท และอนุมัติใหการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยกูเงินในปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ วงเงินรวมไมเกิน 
๑๘,๘๐๐ ลานบาท ตามแผนการกูเงิน 

๒๖๕๙๔/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๒๔ 

การกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะหในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน 
๑๑,๐๐๐ ลานบาท  

๒๖๗๖๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๒๔ 

รายงานผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําป ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖)  

๒๗๓๙๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๒๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ ๒๙๕๖๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๒๕ 

 ๓.๒ นโยบายสรางรายได   

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ   

การเกษตร    

จัดการประชุมขาวนานาชาติ ป ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : 
IRC 2014) รวมกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI)  

๒๖๗๓๔/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๒๖ 

ขอความเห็นชอบชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ 
(สมโอ และทุเรียน) 

๒๖๙๕๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๒๗ 

ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว  
ป ๒๕๕๖/๕๗  

๒๖๘๒๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๒๘ 

การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช  ๒๘๒๙๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๒๘ 

อุตสาหกรรม    

มาตรการทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกอสราง     
ในตางประเทศ  

๒๖๔๗๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๒๙ 

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  

๒๖๖๑๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๒๙ 

แนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม  ๒๗๘๐๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๓๐ 
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รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย

การยกเวนรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) 

๒๘๔๒๐/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๓๑ 

รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๖  ๒๘๙๐๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๓๒ 

ขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ

อัตราคาจางข้ันต่ําและเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง)   

๒๙๒๖๒/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๓๒ 

การทองเท่ียว การบริการ และการกีฬา  ๓๓ 

สรุปสถานการณนักทองเท่ียวระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖          ๒๗๒๗๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๓๓ 

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติจากเดิม

แขงขันเปนประจําทุกป เปนแขงขัน ๒ ป ตอครั้ง  

๒๗๗๘๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๓๔ 

การตลาด การคา การลงทุน   

รายงานการนําเขาสินคาฟุมเฟอยไตรมาสท่ี ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖  ๒๘๘๘๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๓๔ 

 ๓.๔ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือ

  ขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนสงสินคา

  และบริการ 

  

การคมนาคมและขนสง   

รายงานผลการเจรจาการบินระหวางไทย–ฟลิปปนส  ๒๖๖๑๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๓๔ 

ขออนุมัติดําเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเปนผูประกอบการสถานี

บรรจุและแยกสินคากลองไอซีดีท่ีลาดกระบังของการรถไฟแหงประเทศไทย 

๒๖๘๑๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๓๕ 

รางกฎกระทรวงกําหนดทาหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ดานพรมแดน 

และดานศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๒๗๒๗๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๓๕ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพ่ิมวงเงินงบประมาณของกรมทางหลวง ๒๗๘๒๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๓๕ 

การบริหารโครงการเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

(Development Policy Loan : DPL)  

๒๗๕๒๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๓๖ 

ขออนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม–คูคต        ๒๘๕๒๖/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๓๗ 

การชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ๒๘๖๐๕/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๓๗ 

ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยทาเรือบก  ๒๙๕๘๑/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๓๙ 

ไฟฟา   

แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน รัชดาภิเษก      

ของการไฟฟานครหลวง  

๒๘๔๔๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๓๙ 

แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

๒๘๔๔๙/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๔๐ 

โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี ๓ ๒๘๕๔๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๔๐ 
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 ๓.๕ นโยบายพลังงาน   

โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการ

แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖  

๒๖๖๗๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๔๑ 

แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน         

๒๖๙๖๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๔๑ 

องคกรรวมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ 

สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแปลง A-18 ในพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย–มาเลเซีย 

๒๙๐๘๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๔๒ 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี และขอยกเลิก

โครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ CDMA  

๒๗๗๘๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๔๒ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา   

รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....  ๒๗๖๑๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๔๔ 

การใชอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ

เพ่ือบรรจุบัณฑิตครูคืนถ่ินตามโครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ

คณะองคมนตรี  

๒๗๔๕๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๔๔ 

ขออนุมัติใชเงินเหลือจาย งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

โดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป  

๒๙๖๑๕/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๔๕ 

ขอเสนอความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน       

ในระยะยาว  

๒๙๖๓๑/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๔๕ 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน   

รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ๒๖๘๔๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๔๖ 

รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงาน

การฝกอาชีพแหงชาติ  

๒๙๗๑๐/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๔๖ 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน   

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบ

ดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ  

๒๖๘๕๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๔๗ 

ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙ ๒๗๖๓๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๔๘ 

รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. .... ๒๘๑๒๓/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๔๘ 

การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ ๒๙๒๘๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๔๙ 
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 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พ.ศ. ....         ๒๗๕๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๔๙ 

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม   

๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา   

 ๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ   

มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ ๒๗๐๑๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๕๐ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  ๒๗๐๐๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๕๒ 

 ๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช

  ประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

  

 ๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดาน

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

 ๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ   

ขออนุมัติใหเพ่ิมวงเงินคากอสรางตามปริมาณงานท่ีทําจริง ตามสัญญาแบบ 

Unit Price Contract รายการทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ

อางเก็บน้ําคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค  

๒๙๐๕๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๕๔ 

ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินและขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 

รายการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งจากคลองบางไผใหญถึงคลองบางสีทอง  

จังหวัดนนทบุรี  

๒๙๖๔๗/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๕๕ 

 ๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและ

  ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

  

สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ ๒๖๕๘๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๕๕ 

สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ  ๒๗๔๔๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๕๖ 

สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ  ๒๘๙๕๑/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๕๗ 

การติดตามสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก  ๒๘๓๓๒/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๕๘ 

การติดตามสถานการณอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค และ 

อุทัยธานี  

๒๖๗๕๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๕๘ 

ผลการประชุมหารือแนวทางการใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย  ๒๗๘๕๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๕๙ 
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รายงานการลงพ้ืนท่ีติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย  ๒๙๐๕๑/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๖๐ 

รายงานสถานการณน้ําทวมขังภายในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ๒๙๐๒๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๖๐ 

การตรวจเยี่ยมและใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  ๒๙๐๔๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๖๑ 

 ๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากร 

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม   

 ๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐาน

  ขององคความรู 

  

 ๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร

  ใหเพียงพอ 

  

 ๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือ

  ระหวางภาครัฐและเอกชน 

  

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง   

 ๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

๗.  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ   

 ๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศ

  เพ่ือนบาน 

  

ขออนุมัติการจัดทําความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือ

เดินทางธรรมดาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

๒๙๑๖๖/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๖๓ 

การขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรไทย–กัมพูชา ๓๐๒๐๗/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๖๓ 

 ๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวาง

  ประเทศอาเซียน 

  

สรุปสาระสําคัญการเขารวมงาน "China-ASEAN Vocational Education Exhibition 

and Forum" ประจําป ๒๕๕๖  

๒๖๕๗๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๖๔ 

ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวย

บริการของอาเซียน 

๒๗๑๐๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๖๔ 

รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครอง

ทางสังคม 

๒๖๗๔๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๖๕ 

ปฏิญญาบันดารเสรีเบกาวันวาดวยโรคไมติดตอในอาเซียน ๒๗๓๗๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๖๕ 
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การรับรองรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการเสริมสรางความรวมมือ       

ดานการจัดการภัยพิบัติ  

๒๗๓๗๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๖๕ 

กรอบการเจรจาความตกลงการคาบริการอาเซียน  ๒๖๘๓๗/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๖๖ 

รางเอกสารท่ีจะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งท่ี ๒๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

๒๖๗๗๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๖๖ 

นายกรัฐมนตรีเขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน-อาเซียน ครั้งท่ี ๑๐ ท่ีนครหนานหนิง  ๒๗๒๗๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๖๗ 

ทาทีประเทศไทยตอระบบติดตามสถานการณหมอกควันของอนุภูมิภาค

อาเซียนตอนลาง (ASEAN Sub-Regional Haze Monitoring  System : HMS) 

๒๗๕๓๙/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๖๘ 

ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุม

สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓  

๒๗๔๔๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๖๘ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งท่ี ๘ 

(The 8th AMMSWD) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการ

สังคมและการพัฒนาบวกสาม ครั้งท่ี ๔ (The 4th AMMSWD+3) 

๒๘๑๕๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๖๙ 

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตามกรอบขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ

บุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียน ASEAN MRA (Mutual Recognition 

Arrangement on Tourism Professionals)  

๒๙๑๑๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๗๐ 

รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาวาดวย

การคาระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (CITES)       

๒๙๖๗๕/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๗๐ 

 ๗.๓ เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชน

  ของชาติในองคการระหวางประเทศ 

  

ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการฝกอบรมและการประชุมรวมกับ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ  

๒๖๗๖๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๗๑ 

การใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการในบันทึกความเขาใจเรื่อง Memorandum of 

Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation of 

the Worldwide LHC Computing Grid (เพ่ือความรวมมือในการพัฒนาและใชงาน)  

๒๖๖๔๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๗๑ 

การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ และ United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) วาดวยความรวมมือดานนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ     

๒๗๖๗๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๗๒ 

การรับรองอนุสัญญามินามาตะวาดวยการจัดการสารปรอท  ๒๗๗๙๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๗๒ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖                ๒๗๙๗๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๗๓ 

การเขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ การประชุมสุดยอด

อาเซียนและการประชุมท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี ๒๓  

๒๘๗๙๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๗๓ 
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ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๕ 

และการประชุมหารือเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ การประชุมระดับรัฐมนตรี  

ของแผนงานความรวมมือลุมแมน้ําโขง-ญี่ปุน ดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๕ และการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๑๙ แผนงานการพัฒนา       

เขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย–ไทย  

๒๘๒๗๙/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๗๔ 

รายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งท่ี ๑๒๘ และการประชุมอ่ืน ๆ     

ท่ีเก่ียวของ  

๒๘๔๑๙/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๗๕ 

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีดานการทองเท่ียวกรอบยุทธศาสตรความรวมมือ

เศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 

Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งท่ี ๑  

๒๘๒๙๔/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๗๗ 

รางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศฝายใต– 

ดานสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก  

๒๘๙๓๗/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๗๗ 

ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ  

๒๙๖๑๙/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๗๘ 

เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย  

ครั้งท่ี ๑๓  

๒๙๘๓๑/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๗๘ 

 ๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

  กับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ

  ท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 

  

การจัดประชุมระดับสูง ไทย-แอฟริกา (Thai-Africa High-Level Dialogue) ๒๗๐๑๓/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๗๙ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันพลังงานนิวเคลียร

แหงสาธารณรัฐเปรูกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)   

แหงราชอาณาจักรไทย  

๒๖๗๙๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๗๙ 

ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการไตรภาคี

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐชิลี 

๒๖๗๒๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๗๙ 

รางบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวย

ความรวมมือดานพลังงาน  

๒๗๖๘๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๘๐ 

การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย      

และกระทรวงศึกษาธิการแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนดานการศึกษา 

๒๗๔๓๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๘๐ 

ขออนุมัติการจัดทําเอกสารบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 

และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาล   

ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศไทยท่ีเชื่อมโยงกับการชําระคาใชจาย  

ดวยสินคาเกษตร  

๒๗๘๒๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๘๑ 



 

 - ๑๒ - 

การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวาง

กระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ

เติรกเมนิสถาน 

๒๙๐๖๕/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๘๑ 

ขออนุมัติการลงนามความตกลงวาดวยการสงเสริม ๔ โครงการความรวมมือ 

ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๒๗๖๒๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๘๒ 

การรับรองแถลงขาวรวมจากการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดี

แหงสาธารณรัฐชิลีและประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปรู  

๒๖๘๐๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๒ 

ขออนุมัติการจัดทําแถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ 

ไทย-จีน ในโอกาสท่ีนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ  

๒๗๗๒๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๘๓ 

สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมดานการศึกษาปฐมวัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี    ๒๗๔๕๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๘๓ 

หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการ

แหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการตางประเทศแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๒๘๓๙๑/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๘๔ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอยางเปนทางการ

ของนายกรัฐมนตรี  

๒๙๓๐๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๘๔ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส  ๒๙๕๓๘/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๘๕ 

 ๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ

  พรอมท้ังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือ

  ทาง วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

  

 ๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับ

  ปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมี

  ผลกระทบตอประเทศไทย 

  

 ๗.๗ สงเสริมการทูตเพ่ือประชาชน   

 ๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค

  อาเซียนและอนุภูมิภาค 

  

 ๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ   

 ๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม

  และองคกรอิสลามระหวางประเทศ 

  



 

 - ๑๓ - 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน   

การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลพบุรี          

(๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

ว(ล) ๒๖๕๘๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๗ 

การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลพบุรี  ๒๙๐๒๖/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๘๗ 

การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไมสามารถ

ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๒๖๕๕๘/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๘ 

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปท่ีหนึ่ง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)  

ว(ร) ๒๙๑/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๘ 

การจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปท่ีสอง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)  

๒๘๒๔๘/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๘๘ 

การปรับปรุงสวัสดิการคารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน  ๒๖๗๕๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๘ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒๗๔๑๐/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๙ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    

งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (คาใชจายในการ

บริหารงานและคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ) 

๒๖๗๔๔/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๙ 

ขอขยายกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบานสวัสดิการเพ่ือขาราชการ "โครงการ

บานธนารักษ"  

๒๖๘๒๙/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๘๙ 

การลงพ้ืนท่ีติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย  ๒๗๗๘๖/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๐ 

การติดตามสถานการณอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ๒๗๔๑๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๐ 

การติดตามสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร  ๒๗๖๙๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๑ 

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๔ ฉบับ  ๒๗๒๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๑ 

การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ใหแกขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและ

ขาราชการพลเรือนสามัญขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอ่ืนท่ีชวยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี 

[นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร)]  

ว(ล) ๒๗๙๖๘/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๒ 

รางระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวครอบครัวของผูไดรับพระราชทานเหรียญ

พิทักษเสรีชน ชั้นท่ี ๑ และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. ....        

๒๗๙๗๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๒ 



 

 - ๑๔ - 

รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืน  

ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๒๗๙๙๓/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๓ 

ขออนุมัติหลักการเพ่ือปรับอัตราคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง 

และบุคลากรอ่ืนๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจางดวย

งบดําเนินงานใหเทียบเทาการเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ  

๒๘๑๔๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๓ 

รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๒๗๙๘๕/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๔ 

การโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ในสวนของศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ใหกับ

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  

๒๗๗๕๐/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๔ 

การเสนอเรื่องท่ีอาจเก่ียวของกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 

ว ๑๖๒/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๙๔ 

แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร  ๒๘๓๘๖/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๙๔ 

การจัดทําขอมูลประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศ  ๒๘๗๐๒/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๙๕ 

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)  ๒๘๕๘๒/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๙๕ 

การปรับเพ่ิมเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ใหไดรับเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๒๘๓๕๗/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๙๖ 

การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗     

เพ่ิมเปนกรณีพิเศษ  

ว ๑๖๖/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๙๖ 

แนวทางการแกไขปญหาราษฎร ๕ หมูบานในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

รองเรียนขออพยพ 

๒๘๓๐๕/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๙๗ 

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่ง

ใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. .... 

๒๙๑๗๔/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๙๘ 

การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๖  

๒๙๓๖๒/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๙๘ 

รางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงิน

คาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. .... 

๒๙๑๘๙/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๙๘ 

การพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการธุรกรรม และอนุกรรมการในคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) 

๒๙๐๘๘/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๙๙ 



 

 - ๑๕ - 

รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชนตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ

และผูเชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ    

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ....  

๒๙๑๙๘/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๙๙ 

สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๙๔๙๐/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๐ 

การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจายเพ่ือจายเปนเงินรางวัลและสิ่งจูงใจสําหรับ  

ขาราชการธุรการและลูกจางประจําของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒๙๙๗๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖]   ๑๐๐ 

การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของผู อํานวยการ     

สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

๒๙๙๕๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๐ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (คาใชจายบุคลากรของ

ขาราชการและลูกจางอัตราใหมของสํานักงาน ป.ป.ช.)  

๒๙๘๐๔/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๑ 

     ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม   

รายงานความคืบหนาการติดตามการดําเนินการตามแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๘  

๒๗๔๓๒/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๑ 

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

บางฉบับ พ.ศ. .... 

๒๗๙๔๗/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๑ 

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๒๗๖๐๔/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๒ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพ่ือจัดตั้ง

กลุมงานคดีนักทองเท่ียวในศาลยุติธรรม จํานวน ๑๕ แหง 

๒๘๒๗๐/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๒ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพ่ือจัดตั้ง

กลุมงานคดีนักทองเท่ียวในศาลยุติธรรม จํานวน ๑๕ แหง 

๒๙๐๕๓/๕๖ [๒๒/๑๐/๒๕๕๖] ๑๐๒ 

 ๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร

  จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ

  ทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง 

  เปนธรรม 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 - ๑๖ - 

ภาคผนวก : ขอมูลท่ัวไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน  ๑๐๓ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๑๐๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ   ๑๐๔ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง  ๑๐๕ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเปนกฎหมาย  ๑๐๖ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
  การบริหารราชการท่ัวไป 

 ๑๐๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและดานหลักการพัฒนา   

 ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตละขอ  ๑๐๗ 

 ๗.๒ จําแนกตามดานหลักการพัฒนา  ๑๐๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ   ๑๐๘ 

๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  ๑๐๙ 

๑๐. รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี   

 ๑๐.๑ รางพระราชบัญญัติท่ีเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๑๐๙ 

 ๑๐.๒ รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางดําเนินการ  ๑๑๐ 

๑๑.  กฎหมายประเภทตาง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ๑๑๐ 

ตารางอักษรยอ  ๑๑๑ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                   (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก 
 

 ๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
 

       ๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” 
 

 ๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 

 

 ๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพ้ืนท่ี 
  ชลประทาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เร่ือง ขอแกไขแผนรายประมาณการ

โครงการแกไขปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน (ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ของกรมทางหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย
เสนอมติคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖      
ท่ีเห็นชอบการขอแกไขแผนรายประมาณการโครงการแกไขปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน (ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) ของกรมทางหลวง จากเดิม ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ 
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑,๙๓๐ เมตร (ยกระดับถนนสูงข้ึน ๐.๖ เมตร) 
วงเงิน ๔๑.๑๔๓ ลานบาท แกไขเปน ถนนซอยวัดมะขาม-วัดโบสถ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (กอสรางแทงคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันนํ้าจากถนนซอยวัดมะขามถึงคลองวัดโบสถ ๑,๙๓๖ เมตร        
และยกระดับถนนติวานนทบริเวณทางเขาทาเรือปทุมธานี ๔๐๐ เมตร) วงเงิน ๑๐.๓๒ ลานบาท ซึ่งหลังจากการแกไข            
แผนรายประมาณการโครงการฯ จะมีเงินคงเหลือ ๓๐.๘๒๓ ลานบาท และใหกรมทางหลวงสงเงินเหลือจายคืนสํานักงบประมาณ 
รวมท้ังใหสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) พิจารณาจัดทําหลักเกณฑวิธีการใชเงินเหลือจาย
นําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. เสนอ 
                ๒. ให สบอช. กรมทางหลวง และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง          
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการแกไขแผนรายประมาณการโครงการฯ เห็นควร        
ใหสํานักงบประมาณเปนผูพิจารณาความเหมาะสมดานราคา สวนกรณีวงเงินคงเหลือ ๓๐.๘๒๓ ลานบาท เห็นควรใหกรมทางหลวง
สงคืนเปนเงินเหลือจายเขาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) โดยการพิจารณานําเงินเหลือจายไปใช
ดําเนินโครงการใหมตองอยูภายใตกรอบการใชจายเงินกูท่ีเสนอรัฐสภา และตองมีข้ันตอนการดําเนินโครงการตามระเบียบ       
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารโครงการและการใชจายเงินกูเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และควรใหสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติเรงรัดการจัดทําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดสรรวงเงินเหลือจายของโครงการภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการวางระบบบริหาร
จัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากน้ี ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการนํ้า
ในระยะตอไป ควรใหหนวยงานผูเสนอแผนงาน/โครงการใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบ          
จากโครงการ เพ่ือใหเกิดการยอมรับในการดําเนินโครงการ ความครบถวนและถูกตองของขอมูล รวมท้ังความพรอมของหนวยงาน
ดําเนินการ เพ่ือใหแผนงาน/โครงการท่ีเสนอสามารถแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตอสถานการณ          
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง กําหนดการและจังหวัดท่ีจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบและกอสรางระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางย่ังยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกําหนดการและจังหวัดท่ีจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบ

และกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย ฉบับแกไข ซึ่งเริ่ม
ดําเนินการจากวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานเปนไปอยาง                 
มีประสิทธิภาพและปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 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 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก คร้ังท่ี ๒ ของจังหวัดเชียงใหม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานนํ้าแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งท่ี ๒      
(The 2

nd
 Asia-Pacific Water Summit : 2

nd
 APWS) ระดับจังหวัด เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
 ๑. การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานนํ้าฯ โดยการศึกษาสํารวจขอมูล ความคิดเห็น และอุปสรรค/
ปญหา ตลอดจนขอเสนอแนะ เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม และการจัดการประชุมใหมีประสิทธิภาพในระดับสากล ภายใต     
กรอบการวิเคราะห ๔ ดาน ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ดานการคมนาคมขนสง ดานการบริหารจัดการ      
และดานการประชาสัมพันธ 
 ๒. ขอเสนอแนะโครงการเพ่ือการพัฒนาศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 
                    ๒.๑ การนําผลสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผูนําดานนํ้าฯ มาวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาการ       
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 อยางไรก็ตามในดานท่ีจังหวัด
เชียงใหมยังขาดความพรอมหรือยังไมไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอ ควรไดรับการสนับสนุนเพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถ      
ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม 
                    ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ เพ่ือการพัฒนาไปสูการเปน MICE City 
ในระดับสากล ในดานการพัฒนาระบบเสนทางการคมนาคมภายในจังหวัดเชียงใหมและระหวางจังหวัดในภาคเหนือตอนบน        
มีความสําคัญตอการเพ่ิมศักยภาพของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 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) 
 
 
 
 
 
 



  สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                   (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก คร้ังท่ี ๒ (The 2nd Asia - Pacific Water Summit : 

2nd APWS) และขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย           
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการ
จัดการประชุมระดับผูนําดานนํ้าแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งท่ี ๒ (The 2

nd
 Asia-Pacific Water Summit : 2

nd
 APWS) เสนอ 

ดังน้ี 
                    ๑.๑ การประชุม 2

nd
 APWS จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมและแสดง

สินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม โดยผลลัพธจากการประชุม ไดแก ปฏิญญาเชียงใหม 
(Chiang Mai Declaration) ซึ่งเปนเอกสารแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นของผูนําประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยผูนําประเทศตางเนนย้ําถึงความสําคัญของทรัพยากรนํ้าตอความมั่นคงของมนุษย เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม สงเสริมการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ผลักดันใหมีการนําเรื่องการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูวาระการพัฒนาของสหประชาชาติหลังป ๒๐๑๕ เพ่ือลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ พรอมท้ังสงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองคกรความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า อันจะชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชนํ้าและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติดานนํ้า 
                    ๑.๒ เน่ืองดวยเปนการประชุมระดับผูนําและมีผูแทนจากหลายประเทศ จึงไดมีการระดมกําลังพลและอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ เสริมการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ โดยไดใชจายงบประมาณเพ่ือการน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๒๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท 
เปนงบประมาณท่ีไดโอนจากกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คาใชจายในการจัดประชุมท่ีไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป เปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสํานักงานตํารวจแหงชาติไดสํารองจาย
งบประมาณของหนวยงาน เปนเงิน ๑๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท 
                    ๑.๓ โดยท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดสํารองจายงบประมาณของหนวยงาน จํานวน ๑๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท     
ไปแลว จึงจําเปนตองขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือทดแทนใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับใชจายตามแผนงานเดิม ท้ังน้ี เพ่ือมิใหกระทบตองบประมาณท่ีใชในภารกิจปกติ       
ของหนวยงาน 
                ๒. คาใชจายในการจัดประชุม 2

nd
 APWS และคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในสวนท่ีเปนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

และกรมทรัพยากรนํ้า อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในสวนท่ีเปนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จํานวน ๑๒,๖๑๙,๙๗๕ บาท ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้า จํานวน ๒,๓๙๓,๕๖๐.๖๐ บาท ไดใชจายจากเงินรายไดของการจัดงานไปแลว 
 

 ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  กลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีประธาน กพต. เสนอ โดยใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ สรุปได ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบ จํานวน ๖ เรื่อง 
                          ๑.๑.๑ รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
ตามวัตถุประสงค ขอ ๘ (เพ่ือสรางสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง      



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

และการใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ)      
กรณีการพูดคุยกับผูมีความเห็นตาง ท่ีมีประเทศมาเลเซียเปนผูอํานวยความสะดวก 
                           ๑.๑.๒ การแตงตั้งเจาหนาท่ีของรัฐฝายพลเรือนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                           ๑.๑.๓ โครงการกอสรางอาคารท่ีทําการศาลปกครองยะลาและบานพักอาศัย 
                           ๑.๑.๔ การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                           ๑.๑.๕ การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและอัตลักษณของ
นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
                          ๑.๑.๖ การขอรับโอนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปตตานี 
                    ๑.๒ เห็นชอบ จํานวน ๕ เรื่อง 
                          ๑.๒.๑ การทบทวนสรุปผลการประชุม กพต. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ๒ เรื่อง ไดแก การขอขยายระยะเวลาการรับคําขอสินเช่ือโครงการสงเสริมสินเช่ือผูประกอบอาชีพ
ใหบริการรถสาธารณะ ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ออกไป ๑ ป ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
และการขอสนับสนุนงบประมาณงานระวังปองกันเพ่ิมเติมจากการขยายระยะเวลาการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๔๑๐         
สายยะลา-เบตง ตอนสะพานขามอางเก็บนํ้าบางลาง เปนเงิน ๔,๐๒๖,๐๐๐ บาท ของกรมทางหลวง 
                          ๑.๒.๒ รางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
                          ๑.๒.๓ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                          ๑.๒.๔ การเพ่ิมกรอบอัตรากําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
                          ๑.๒.๕ การขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยานนราธิวาส 
                ๒. สวนงบประมาณในการดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให ศอ.บต. และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงบประมาณ เก่ียวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอสะบายอย เทพา จะนะ นาทวี) ใหศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาอยางรอบคอบและครอบคลุมขาราชการทุกประเภท 
โครงการปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ศาสนา
ควบคูสามัญ และประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงการสรางหอพัก อาคารเรียน อาคาร
เอนกประสงค ใหกระทรวงศึกษาธิการ และ ศอ.บต. ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดอยางเครงครัด เปนธรรม โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง รวมท้ังการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ให ศอ.บต. และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาอยางรอบคอบและใหครอบคลุมขาราชการทุกคน            
ทุกประเภทท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากน้ี ใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูพัฒนาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปตตานี และรัฐใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาโครงการดังกลาว             
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
                ๓. ในสวนของโครงการจัดสรางสนามฟุตซอลเพ่ือเยาวชนหางไกลยาเสพติด ไมหลงผิดในสิ่งท่ีไมดี มีพลังสรางสันติสุข
ชายแดนใต ตามแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและอัตลักษณของนักเรียน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ให ศอ.บต. ประสานงานกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา         
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการจัดงานเสวนา "กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน-หนุนการสรางงาน" พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการจัดงานเสวนา “กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน-
หนุนการสรางงาน” ของพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปตตานี 
โดยมีผูเขารวมท้ังผูประกอบการในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด (จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส) และนอกพ้ืนท่ี (จังหวัดสงขลาและสตูล) 
ประมาณ ๕๐๐ คน รวมท้ังกงสุลมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลาไดเขารวมการเสวนาในครั้งน้ีดวย สรุปผลการจัดงานเสวนาฯ ดังน้ี 



  สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                   (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

                ๑. ผูบริหารระดับสูงทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดรวมกันใหขอมูลประเภทอุตสาหกรรม           
ท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับนักลงทุน นําเสนอสิทธิประโยชนพิเศษ และโครงการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันตาง ๆ สําหรับ
ผูประกอบการท่ีจะลงทุนในพ้ืนท่ีใหไดรับทราบและเขาใจ 
                ๒. กระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานีและสตูล 
หอการคาจังหวัดปตตานี ตลอดจนผูประกอบการจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปนประโยชนตอการสงเสริมการลงทุน
และการประกอบการอุตสาหกรรมในทุกมติิ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก 
                    ๒.๑ มาตรการสงเสริมการลงทุนใหมสําหรับ ๔ จังหวัดภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)    
และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี สะบายอย และเทพา) ซึ่งใหสิทธิประโยชนเทาเทียมกัน จึงทําใหผูประกอบการ   
หันมาลงทุนในจังหวัดสตูลและ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลาแทนท่ีจะลงทุนในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
                    ๒.๒ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐใหสรางโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเปนโรงงานตนแบบ (เน่ืองจากไมมี
เอกชนลงทุน) เชน โรงหีบนํ้ามันปาลมในจังหวัดนราธิวาส 
                    ๒.๓ โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนเมื่อครบกําหนดการยกเวนภาษีเงินไดแลว ขอใหสามารถนําเงินภาษี
ท่ีตองชําระ (เชน ปท่ี ๙ หลังจากครบกําหนด ๘ ป) มาลงทุนเพ่ิมได 
                    ๒.๔ การชวยเหลือผูประกอบการเดมิซึ่งไดรบัผลกระทบจากการปรบัคาแรงข้ันต่ําในสภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัว
ใหอยูรอดได ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันแลวหลายโครงการ เชน สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูป
อาหาร-บรรจุภัณฑ/ออกแบบแฟช่ันมุสลิม/อุดหนุนดอกเบ้ียเงินกูในการเปลี่ยนเครื่องจักร/ผูประกอบการสามารถรวมกลุมขอรับ   
เงินอุดหนุนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน 
                ๓. ประเด็นท่ีผูประกอบการรองขอ ไดแก การจัดตั้งศูนยสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีแบบครบวงจร (One stop 
service) การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางยากลําบาก โครงการในพ้ืนท่ีมักไมได
รับการอนุมัติ การขออนุญาตตั้งโรงงานในกรณีขัดผงัเมืองรวม การสนับสนุนการตลาด การแสดงสินคา โดยเฉพาะตลาดเพ่ือสงออก
ตางประเทศและการคาชายแดน รวมท้ังการขอปะการังเทียมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวนํ้าเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานแปรรูป
อาหาร 
                ๔. กงสุลใหญมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลาไดเสนอใหเพ่ิมการประชาสัมพันธรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิประโยชน  
ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตและความรวมมือระหวางไทยและมาเลเซียเผยแพรใหนักธุรกิจมาเลเซียไดรับทราบ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติต้ังดานตรวจความมั่นคง ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการตั้งดานตรวจความมั่นคงตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี บริเวณหนาสถานี
ตํารวจภูธรหนองจิก ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๓ สายหาดใหญ-ยะหริ่ง ระหวาง           
หลักกิโลเมตรท่ี ๘๒-๘๓ ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ     
จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือชวยเหลือ       
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต) มีสาระสําคัญคือ ยกเวนภาษีเงินไดเพ่ือชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดเทาจํานวนเงิน        
ท่ีบริจาคใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินหรือทรัพยสินท่ีบริจาคใหกับ  
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 ๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและ 
  นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจาก 
  ภาวะเงินเฟอและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง (ระยะท่ี ๑๓ ต้ังแตวันท่ี         

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

                ๑.  เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑   เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทางตอไป 
เปนระยะท่ี ๑๓ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น ๒,๐๘๕ ลานบาท โดยให            
สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยคาใชจายจากการดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน
ดานการเดินทางตอไป  
                         ๑.๑.๑ มาตรการลดคาใชจายเดนิทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดา จํานวน ๘๐๐ คันตอวัน ใน ๗๓ เสนทาง ใหบริการ         
แกประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งไดประมาณการคาใชจายในวงเงิน จํานวน ๑,๕๕๓ ลานบาท 
                          ๑.๑.๒ มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟช้ัน ๓ ดําเนินการผานการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถไฟช้ัน ๓ เชิงสังคม จํานวน ๑๖๔ ขบวนตอวัน และรถไฟช้ัน ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย 
จํานวน ๘ ขบวนตอวัน ใหบริการแกประชาชน โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งไดประมาณการคาใชจายในวงเงิน จํานวน   ๕๓๒ ลานบาท 
                    ๑.๒ กําชับใหกระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน     
ดานการเดินทางท่ีมีความชัดเจน และเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริงใหแลวเสร็จกอนสิ้นสุดการดําเนินมาตรการ           
ลดคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง ระยะท่ี ๑๓ 
                ๒. ใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดการพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับแนวทางและมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยใหแลวเสร็จ          
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการ    
ลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง (ระยะท่ี ๑๒ ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)]       
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการเรงศึกษาแนวทางการดําเนินมาตรการ 
เพ่ือใหผลการศึกษามีความครบถวนและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมาย  
ท่ีแทจริง ไปประกอบการพิจารณาดวย สําหรับคาใชจายในการดําเนินการตามมาตรการ อนุมัติและเห็นชอบตามความเห็น         
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 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือชดเชยการดําเนินการตามมาตรการ โดยใหกระทรวงการคลัง   
เปนผูค้ําประกันเงินกู และใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือชดเชยเงินตนและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนใหแก 
ขสมก. และ รฟท. สําหรับการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวตอไป 
                ๓. ใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการในการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการรถรวมประจําทางเพ่ือลดตนทุนการใหบริการ ซึ่งจะสง 
ผลกระทบถึงประชาชนผูใชบริการ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 

 
 



  สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                   (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญคือ 

กําหนดใหขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ ๐.๐๐๕ โดยนํ้าหนัก ในอัตรา

ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร และนํ้ามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมนัผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ ในอัตรา

ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ี

กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง ขอจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการขายขาวสารท่ีใชไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีอนุมัติงบประมาณเพ่ือชดเชยสวนตางของราคาท่ีไดรับอนุมัติใหจําหนายกับราคาตลาด

จากการดําเนินโครงการขาวสารบริจาค ขาวสารธงฟา และขาวสารจําหนายใหองคกรของรัฐ ในวงเงิน ๗,๐๔๘.๑๕ ลานบาท       

ซึ่งเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีทําใหมีการสงมอบและ/หรือการจําหนายขาวในสต็อกของโครงการรับจํานํา        

ท่ีมีระดับราคาต่ํากวาราคาตลาด ตามมติคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

โดยใหจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําป ๒๕๕๗     

และใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ในระยะตอไปหากมีความจําเปนตองดําเนินโครงการ     

ในลักษณะดังกลาว ใหหนวยงานเจาของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ และขอตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปตามข้ันตอน ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ 

                ๒. การเบิกจายงบประมาณเพ่ือการชดเชยสวนตางราคาตามท่ีไดรับอนุมัติในขอ ๑ ใหกระทรวงพาณิชยและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณและเบิกจายงบประมาณตามจํานวนท่ีจะตองชดเชยจริงภายใน

วงเงินท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวตอไป 

                ๓. ใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของถือเปนหลักปฏิบัติวาในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานใดมีความจําเปน 

ตองจัดหาสินคาเพ่ือการอุปโภคและบริโภคชนิดตาง ๆ ท่ีมีอยูในสต็อกของรัฐบาล (เชน ขาวสาร เปนตน) เพ่ือนําไปใชชวยเหลือ

หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล (เขน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จัดจําหนายขาวสารราคาถูกแกประชาชน และกรมราชทัณฑ 

กระทรวงยุติธรรม จัดหาขาวสารเพ่ือใชจัดเลี้ยงผูตองขัง เปนตน) ใหสวนราชการหรือหนวยงานน้ัน ๆ ดําเนินการจัดหาโดยใชจาย

จากงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรแลว หรือดําเนินการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือการดังกลาว         

ไวท่ีหนวยงานของตน โดยรายละเอียดในการเบิกจายใหขอตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการตอไป 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากแผนงานการจัดการหน้ีภาครัฐ โครงการชําระหน้ีเงินกูเพ่ือชดเชยคาใชจายในการดําเนินการ       

ตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน เปนแผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการอุดหนุนเพ่ือชดเชยคาใชจายในการดําเนินการ

ตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน จํานวน ๑,๗๒๖.๔๔๔๘ ลานบาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใหตกลง    

ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคา

และเศรษฐกิจของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงาน     
การวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สูงข้ึนรอยละ ๐.๑๖ 
(เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ลดลงรอยละ ๐.๐๑) จากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ ๐.๑๖ 
จากการสูงข้ึนของราคาหมวดไขและผลิตภัณฑนม หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดเน้ือสัตว เปดไก และสัตวนํ้า หมวดขาว แปง
และผลิตภัณฑจากแปง และหมวดอาหารสําเร็จรูป สําหรับดัชนีราคาหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึนรอยละ ๐.๑๕ 
จากการสูงข้ึนของหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล หมวดเคหสถาน หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา และหมวดการตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล 
                ๒. ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สูงข้ึนรอยละ ๐.๐๙ 
สินคาและบริการท่ีมีราคาสูงข้ึน ไดแก หมวดอาหารสําเร็จรูป หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ 
  สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 
 

 ๑.๑๑  ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว

ป ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร รายงานผลการดําเนินการมาตรการ
แกไขปญหายางพาราท้ังระบบป ๒๕๕๗ มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวป ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ โดยผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ของกรมสงเสริมการเกษตรซึ่งมีหนาท่ี    
ในการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ประชาคม และออกใบรับรองใหกับเกษตรกรผูปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาว            
ในป ๒๕๕๖/๕๗ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ยางพารา เกษตรกรแจงข้ึนทะเบียนแลว จํานวน ๕๗๕,๒๔๑ ครัวเรือน รับข้ึนทะเบียนและบันทึกในระบบ
สารสนเทศเกษตรกรผูปลูกยางพาราแลว จํานวน ๒๑๖,๔๑๓ ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูก ๓,๑๔๑,๕๗๒ ไร พ้ืนท่ีเปดกรีด ๒,๕๓๖,๓๘๐ ไร 
สงรายช่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีเปดกรีดระดับตําบลดําเนินการแลว จํานวน ๓,๗๙๒ ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูก ๔๓,๗๖๗ ไร 
พ้ืนท่ีเปดกรีด ๓๘,๔๓๕ ไร 
                    ๑.๒ ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรข้ึนทะเบียนแลว จํานวน ๑๓๕,๘๔๙ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๒,๔๒๕,๘๑๐ ไร ผลผลติ 
๑,๗๓๕,๔๒๗ ตัน เกษตรกรผานประชาคม จํานวน ๒๘,๕๘๔ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๕๘๓,๐๗๓ ไร ผลผลิต ๔๐๔,๕๓๐ ตัน (คิดเปนรอยละ 
๒๑.๐๔ ของจํานวนครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียน) ออกใบรับรอง ๒๓,๐๓๘ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๔๔๑,๘๒๗ ไร ผลผลิต ๓๐๖,๓๓๒ ตัน     
(คิดเปนรอยละ ๘๐.๖๐ ของจํานวนครัวเรือนท่ีผานการประชาคม) 
                    ๑.๓ ขาว เกษตรกรข้ึนทะเบียนแลว จํานวน ๒,๓๔๓,๘๒๔ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๔๑,๘๙๙,๐๘๐ ไร ผลผลิต 
๑๗,๘๕๔,๗๐๘ ตัน เกษตรกรผานประชาคม จํานวน ๓๘,๗๙๙ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๘๕๓,๓๓๓ ไร ผลผลิต ๔๘๓,๐๘๖ ตัน (คิดเปน



  สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                   (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

รอยละ ๑.๖๖ ของจํานวนครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียน) ออกใบรับรอง ๑๙,๒๘๙ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๓๙๘,๑๓๙ ไร ผลผลิต ๒๓๙,๐๗๓ ตัน 
(คิดเปนรอยละ ๔๙.๗๒ ของจํานวนครัวเรือนท่ีผานการประชาคม) 
                ๒. ใหกระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เก่ียวกับการเรงดําเนินมาตรการการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ            
ป ๒๕๕๗ โดยเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง การเขมงวดตอการตรวจสอบสิทธ์ิของเกษตรกรผูปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวท่ีเขารวมโครงการเพ่ือปองกันการสวมสิทธ์ิและการบุกรุกปา การเรงรัดดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
เพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว โดยดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
การเรงประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ิและสิทธิครอบครองประกอบการออกใบรับรอง
เกษตรกรผูปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวแกเกษตรกรอยางท่ัวถึงและตอเน่ือง การประเมินผลสําเร็จการดําเนิน
โครงการเพ่ือใชเปนแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลในระยะตอไป รวมท้ังการเตรียมความพรอม
และการปรับตัวของเกษตรกรในการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ นอกจากน้ี 
ควรเพ่ิมการรายงานการปองกันปญหาการทุจริตในกระบวนการข้ึนทะเบียนและการทําประชาคม ตลอดจนผลจากการปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงานของโครงการใหมีความรัดกุมมากข้ึน และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลเกษตรกรใหมีความถูกตองและเปนปจจุบันเพ่ือใหการลงทะเบียนตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว   
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบในระดับพ้ืนท่ี ซึ่งจะชวยปองกันเรื่องการสวมสิทธิได ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การชวยเหลือเกษตรกรเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. อนุมัติเพ่ิมวงเงินท่ีใชในการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ อีกจํานวน ๖,๖๖๐ ลานบาท 
(คํานวณจากปริมาณรับจํานําท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนประมาณ ๔๒๕,๐๐๐-๔๕๐,๐๐๐ ตัน คูณราคารับจํานําขาวเปลือก ๕% ตันละ 
๑๔,๘๐๐ บาท) โดยใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจายไปพลางกอน ในวงเงิน ๖,๖๖๐ ลานบาท 
โดยชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระคืนตนเงิน จํานวน ๖,๖๖๐ ลานบาท 
ให ธ.ก.ส. ตอไป เน่ืองจากเกษตรกรนําขาวเปลือกมาเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ภายในกรอบ
ระยะเวลาการรับจํานําท่ีกําหนดคือ ไมเกินวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
                ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรใหความสําคัญกับการชวยเหลือเกษตรกรดานการพัฒนาคุณภาพ
ขาวและการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากขาว รวมท้ังควรมีแนวทางชวยเหลือเกษตรกรท่ียากจนและไมมีขาวเหลือขาย ท่ีไมมี
โอกาสเขารวมโครงการฯ โดยเนนการพัฒนาประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต เพ่ือใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรอยางเปนธรรม
และท่ัวถึง ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกขาว ป ๒๕๕๕/๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังน้ี 
             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เก่ียวกับการใหความชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีไมสามารถใชสิทธ์ิ ครั้งท่ี ๒    
เขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป ๒๕๕๕/๕๖ ไดทันวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เปนกรณีพิเศษ โดยอนุมัติวงเงินจํานวน 
๑,๙๐๗ ลานบาท ซึ่งไมรวมอยูในวงเงินโครงการรับจํานําขาวเปลือก จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหใช      
ในการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ เน่ืองจาก
เปนผลจากการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีขอใหเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกและปลอยนํ้าชลประทานลาชา 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) รองประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ 
(ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ 
                ๒. ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจายเงินชวยเหลือไปกอน และใหสํานักงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 ท้ังน้ี ให ธ.ก.ส. ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไปดวย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

 ๑.๑๒  เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสราง 
         เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปยอดจําหนายงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP กาวไกลดวยพระบารมี" 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยรายงานสรุปยอดจําหนายงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP      
กาวไกลดวยพระบารมี” โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี 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 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

๒. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต 

แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และ
แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ต้ังแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังน้ี 
  ๑. รับทราบตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอรายงานขอเท็จจริงการชุมนุมซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอันเปนกรณีจําเปนในการรักษาประโยชนสําคัญของประเทศและเปนกรณีฉุกเฉิน  
  ๒. เห็นชอบ 
   ๒.๑ รางประกาศ เรื่อง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลใช
บังคับตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒.๒ รางประกาศ เรื่อง การใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒.๓ รางขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รวม ๓ ฉบับ (ในเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิต และแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ     
แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบปรามศัตรูพาย กรุงเทพเทพมหานคร) 
ตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ซึ่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายนิพนธ  ฮะกีมี) ตรวจพิจารณาแลว 
และใหดําเนินการตอไปได  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง หรือสามารถ
ดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามปกติแลว ก็ใหยกเลิกประกาศ และขอกําหนดดังกลาว  
และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทราบโดยเร็ว 
  ๓. ใหหนวยงานดานความมั่นคง และกระทรวงการตางประเทศ จัดใหมีการช้ีแจงจัดทําความเขาใจกับประชาชน 
และผูท่ีเก่ียวของดวยวา การออกประกาศและขอกําหนดตามพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ 
เปนการปองกันเหตุราย และความวุนวาย รวมท้ังคุมครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของทางราชการ และประชาชน     
ท่ีมารวมชุมนุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต 

แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และ
แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ต้ังแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบ    
ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด 
เขตบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 
เปนพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยายระยะเวลาการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏ

เหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด 
แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย 
กรุงเทพมหานคร) 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังน้ี 
  ๑. รับทราบรายงานขอเท็จจริงและการประเมินสถานการณตามท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย             
ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) สํานักงานขาวกรองแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทย เสนอ และเห็นชอบใหขยายระยะเวลา     
การประกาศพ้ืนท่ีเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  ๒. เห็นชอบ 
   ๒.๑ รางประกาศ เรื่อง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลใช
บังคับตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒.๒ รางประกาศ เรื่อง การใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒.๓ รางขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รวม ๓ ฉบับ (ในเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิต และแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ     
แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบปรามศัตรูพาย กรุงเทพเทพมหานคร) 
ตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได  
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง หรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามปกติแลว ก็ใหยกเลิกประกาศ และขอกําหนดดังกลาว  และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รายงานผลตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทราบโดยเร็ว 
  ๓. ใหหนวยงานดานความมั่นคง และกระทรวงการตางประเทศ จัดใหมีการช้ีแจงจัดทําความเขาใจกับประชาชน 
และผูท่ีเก่ียวของดวยวา การออกประกาศและขอกําหนดตามพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ 
เปนการปองกันเหตุราย และความวุนวาย รวมท้ังคุมครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของทางราชการ และประชาชน     
ท่ีมารวมชุมนุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (ใหขยายระยะเวลาการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ

อันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตอไป ต้ังแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ในเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ 
แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบ        
ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ใหขยายระยะเวลาการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตอไป ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเขตพ้ืนท่ีแขวงดุสิตและแขวงจิตรลดา เขตดุสิต 
แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร และแขวงวัดโสมนัส 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
 



 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 เร่ือง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอวา เพ่ือใหการดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท      

สมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม จึงขอให    
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหนาในการเตรียมการจัดงานดังกลาวตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งตอไปในวันอังคารท่ี 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดวย 

 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง แผนแมบทโครงการหมูบานพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน  

และจังหวัดตาก 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ดังน้ี 

             ๑. รับทราบแผนแมบทโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนท่ีชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) เพ่ือเสริมสรางคน ชุมชน พ้ืนท่ีบริเวณชายแดน จํานวน ๔๘ หมูบาน 
(จังหวัดเชียงใหม ๑๓ หมูบาน จังหวัดแมฮองสอน ๓๔ หมูบาน จังหวัดตาก ๑ หมูบาน) ใหมีภูมิคุมกันตนเองในการปองกันและแกไข
ปญหาท่ีกระทบตอความมั่นคง โดยใหคนและชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
สามารถสนับสนุนหนวยงานรัฐในการเสรมิสรางความมั่นคงชายแดน เฝาระวังแจงเตือน ตลอดจนเปนการสงเสรมิความสมัพันธอันดี
กับชุมชนประเทศเพ่ือนบาน โดยมียุทธศาสตรดําเนินงานของแผนแมบทโครงการฯ รวม ๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตร
การเสริมสรางความมั่นคง ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                ๒. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง
ของชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีใหปรับแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหนวยงาน     
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมายเรงดวน และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับในแผนงบประมาณปกติ
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป ท้ังน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากมีโครงการท่ีจําเปนเรงดวนและไมสามารถ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานปกติของหนวยงาน เห็นสมควรใหเสนอของบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนตอไป 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว คร้ังท่ี ๒๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว 
ครั้งท่ี ๒๐ เมื่อวันท่ี ๑๕-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. ท่ีประชุมรับทราบวาความตกลงวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงบริเวณชายแดนระหวางรัฐบาล            
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีจะหมดอายุลงในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเห็นวา
ความตกลงดังกลาวเปนประโยชน จึงเห็นชอบในหลักการใหแกไขความตกลงเพ่ือใหมีผลตอไปหรือทําความตกลงฉบับใหม         
โดยดําเนินการตามกฎหมายภายในของแตละฝายใหครบถวนกอนมีผลบังคับใช 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

                ๒. ท่ีประชุมแสดงความยินดีตอความคืบหนาในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการรวมมือรักษาความสงบ
เรียบรอยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว และเห็นชอบใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยผลัดกัน       
เปนเจาภาพ แตเมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน กรณีเรงดวน และมีฝายใดฝายหน่ึงเสนอ ท้ังสองฝายจะตองเปดการประชุมสมัยวิสามัญ     
ข้ึนทันที เพ่ือรวมกันแกไขปญหาใหจํากัดอยูในระดับทองถ่ิน โดยกําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการฯ ผูสังเกตการณพรอมเจาหนาท่ี
เขารวมประชุม ฝายละไมเกิน ๒๕ คน 
                ๓. ท่ีประชุมสนับสนุนการจัดการประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งท่ี ๑๐ ซึ่งฝายลาว
จะเปนเจาภาพตอไป 
                ๔. ท่ีประชุมแสดงความยินดีตอความสําเร็จในการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดน
ระดับจังหวัดและแขวง สําหรับจังหวัดและแขวงท่ียังไมไดมีการประชุมรวมกัน จะสนับสนุนใหมีการประสานงานและแลกเปลี่ยน
ขาวสารระหวางกันอยางตอเน่ือง และใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยใหเชิญผูแทนคณะอนุกรรมการรวมมือ
รักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว เขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณฝายละไมเกิน ๒ คน 
                ๕. ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการเสริมสรางความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนการเยือนซึ่งกันและกันระหวาง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แมทัพภาคท่ี ๒      
และแมทัพภาคท่ี ๓ ราชอาณาจักรไทยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ หัวหนากรมใหญเสนาธิการกองทัพประชาชนลาว 
และหัวหนากรมใหญตํารวจ กระทรวงปองกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแสดงความยินดีท่ีฝายลาว   
จะสงขาราชการของกองทัพประชาชนลาวเขารับการศึกษาหลักสูตรทางทหารของไทยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ัง
สนับสนุนใหมีการจัดการประชุมคณะกรรมการรวม ไทย-ลาว วาดวยความรวมมือดานกิจการตํารวจ ครั้งท่ี ๓ ซึ่งฝายไทยจะเปน
เจาภาพตอไป 
                ๖. ท่ีประชุมยินดีตอผลการหารือระหวาง ดร. สุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล กับ ดร. ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝายในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมของสองประเทศ      
ในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ ท่ีนครหลวงเวียงจันทน ซึ่ งเห็นชอบท่ีจะใหการดําเนินการดานเขตแดนอยูภายใต                
กรอบคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม ไทย-ลาว และใหมีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม ไทย-ลาว ครั้งท่ี ๙ ท่ีฝายไทย
จะเปนเจาภาพภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
                ๗. ท่ีประชุมเห็นชอบใหท้ังสองฝายดําเนินการตรวจพ้ืนท่ีชายแดนรวมกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง แตในกรณีมีปญหา
เกิดข้ึน หากมีฝายใดฝายหน่ึงเสนอ ท้ังสองฝายตองพรอมกันไปตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยทันที 
                ๘. ท่ีประชุมสนับสนุนใหจัดการประชุมคณะกรรมการรวม ไทย-ลาว เพ่ือดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามลําแมนํ้าโขง
และแมนํ้าเหือง ครั้งท่ี ๔ ซึ่งฝายลาวเปนเจาภาพโดยเร็ว 
                ๙. ท่ีประชุมเห็นชอบใหท้ังสองฝายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน และใหแตละฝายมีการลาดตระเวน
ตรวจพ้ืนท่ีชายแดนของตนเพ่ือรวมกันสกัดก้ันและปราบปรามขบวนการคายาเสพติดใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว และสนับสนุนใหปฏิบัติ
ตามความรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย-ลาว ของบันทึกการประชุมคณะผูวาราชการ
จังหวัดและเจาแขวงชายแดน ไทย-ลาว ครั้งท่ี ๙ อยางเครงครัด 
                ๑๐. ท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว จัดทํา   
รางแผนงานประกอบการดําเนินการเพ่ือความรวมมือดานความมั่นคงชายแดน ไทย-ลาว ใหมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 
                ๑๑. ท่ีประชุมแสดงความยินดีตอคณะอนุกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนท่ัวไปท้ังสองฝาย   
มีการปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูประสานงานพรอมระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีอยูในปจจุบัน ระหวางคณะอนุกรรมการรวมมือรักษา
ความสงบเรียบรอยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว ระหวางคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนระดับจังหวัด
และแขวง ระหวางกองกําลังปองกันชายแดนของไทยกับกองบัญชาการทหารแขวงของลาว รวมท้ังระหวางหนวยประสานงาน
ชายแดนประจําพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                ๑๒. ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการแกไขปญหาการกอการรายสากลภายในกรอบของอาเซียนดวยการแลกเปลีย่นขอมลู
ขาวสารซึ่งกันและกันอยางใกลชิด 
                ๑๓. ท่ีประชุมเห็นชอบใหเพ่ิมการประสานงานและรวมมือกันในการปองกันการลักลอบคาชนิดสัตวปาและพืชปา    
ท่ีผิดกฎหายตามชายแดนของท้ังสองประเทศ 



 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                ๑๔. ท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะประสานและสนับสนุนใหสวนราชการท่ีเก่ียวของของท้ังสองฝายรวมกันแกไขปญหา     
ผูลักลอบเขาเมืองในภาพรวม รวมท้ังชาวมงลาวลักลอบเขาเมืองท่ียังคงเหลือยูในไทยสงกลับใหลาว ตามสถานการณท่ีเหมาะสม 
หากฝายใดฝายหน่ึงมีขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการปองกันและแกไขปญหาผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะชาวมงลาว
ลักลอบเขาเมือง ใหแจงใหอีกฝายหน่ึงทราบเพ่ือรวมกันพิจารณาแกไขตามแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป 
                ๑๕. ฝายไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒๑ โดยจะแจงกําหนดเวลาและสถานท่ีจัดการประชุม
ใหทราบตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย คร้ังท่ี ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๗ ระหวางวันท่ี ๒๗-๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิว อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
และพลเรือเอก อากุส ซูฮาโตโน ผูบัญชาการทหารสูงสุด อินโดนีเซีย เปนประธานรวม ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ โดยท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบในประเด็นสําคัญ ไดแก การใหคณะอนุกรรมการรวมทุกคณะติดตามและดําเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีท้ังสองฝาย
เห็นชอบ การเพ่ิมความรวมมือระหวางกองทัพท้ังสองประเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร      
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานดานยุทธการและการฝกเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด การเรงจัดทําบันทึกความเขาใจและระเบียบปฏิบัติ
ประจําการลาดตระเวนรวมทางทะเลระหวางกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ในการประชุม Navy to Navy Talk       
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ท่ีประเทศอินโดนีเซีย การดํารงบทบาทการเปนผูนําของการประชุมเครือขายการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพอาเซียน การสงเสริมความรวมมือดานการประชาสัมพันธ (Public Affairs) และการแพทยทหาร ภายใตการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการรวมดานยุทธการและการฝก การพิจารณาความเปนไปไดในการเพ่ิมความรวมมือดานสงกําลังบํารุง ภายใต
คณะอนุกรรมการรวมดานสงกําลังบํารุง รวมท้ังจัดการเลนกอลฟประเพณีประจําปตอเน่ืองหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย และจัดการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๘ ในป ๒๕๕๗ ท่ีประเทศอินโดนีเซีย 

 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง กําหนดใหป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปแหงการรณรงคดานการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ "อัคคีภัยปองกันได 

แคใสใจไมประมาท" 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ กําหนดใหป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปแหงการรณรงคดานการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ 
“อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท” 
                 ๑.๒ กําหนดกิจกรรมในการรณรงคดานการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย ป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                          ๑.๒.๑ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือกับกรุงเทพมหานครและหนวยงาน      
ท่ีเก่ียวของจัดการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการเตรียมความพรอมและการปฏิบัติตนอยางปลอดภัยเมื่อตองเผชิญกับอัคคีภัย 
รวมถึงความสําคัญของการติดตั้งอุปกรณและระบบเตือนภัยตาง ๆ โดยเฉพาะในท่ีอยูอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง โรงงาน
อุตสาหกรรม ศูนยการคา โรงมหรสพ ฯลฯ ท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
                          ๑.๒.๒ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือกับกรมประชาสัมพันธในการประชาสัมพันธ 
เผยแพรความรูเก่ียวกับอัคคีภัยดานตาง ๆ แกสาธารณชนผานสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
                          ๑.๒.๓ จังหวัดทุกจังหวัดจัดสัปดาหรณรงคการปองกันอัคคีภัยเพ่ือเปนการสรางความตระหนักและการมีสวนรวม
ในการปองกันอัคคีภัย โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ตาง ๆ 
                ๒. ใหปรับแกไขหัวขอการรณรงค จากเดิม “อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท” เปน “อัคคีภัยปองกันได     
ตองใสใจไมประมาท”  



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

              ๓. คาใชจายในการดําเนินการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปดําเนินงานตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
                 ๔. ให กปภ.ช. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการดวย  
                     ๔.๑ ควรวางระบบการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
และภาคเอกชนในการวางแผนการดําเนินงานและประสานงานการปองกันและแกไขอัคคีภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีอาคารสูง 
และเปนแหลงทองเท่ียว เชน กรุงเทพมหานครและเมอืงพัทยา เปนตน ท้ังน้ี ควรกําหนดใหมีการซอมการเผชิญเหตุการณและการชวยเหลือ
อยางสม่ําเสมอ  
                     ๔.๒ ควรกําหนดมาตรการการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณการปองกันและระงับอัคคีภัยของหนวยงาน 
องคกร และสถานท่ีตาง ๆ อยูเสมอ และจัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟและทางเขาออกอาคารในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  
                     ๔.๓ ปจจุบันสภาพปาในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
มีความช้ืนนอยและอากาศแหง หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเตรียมความพรอมในการปองกันและเฝาระวังไฟปาท่ีจะเกิดข้ึนดวย 
 

 ๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย 
  ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะ 
  ชัดเจน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานขอมูลปญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เสนอ สรุปได ดังน้ี 
              ๑. ดานการปองกันอาชญากรรม 
                    ๑.๑ คดีกลุมท่ี ๑ คดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ มีการรับแจงคดีท้ังสิ้น ๓๔๒ คดี 
                    ๑.๒ คดีกลุมท่ี ๒ คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ มีการรับแจงคดีท้ังสิ้น ๑,๘๒๙ คดี 
                    ๑.๓ คดีกลุมท่ี ๓ คดีประทุษรายตอทรัพย มีการรับแจงคดีท้ังสิ้น ๔,๒๐๖ คดี 
                ๒. ดานการปราบปรามอาชญากรรม 
                    ๒.๑ คดีกลุมท่ี ๑ จับกุมได ๑๘๒ คดี คิดเปนรอยละ ๕๓.๒๒ ของการรับแจง (๓๔๒ คดี) 
                    ๒.๒ คดีกลุมท่ี ๒ จับกุมได ๘๔๘ คดี คิดเปนรอยละ ๔๖.๓๖ ของการรับแจง (๑,๘๒๙ คดี) 
                    ๒.๓ คดีกลุมท่ี ๓ จับกุมได ๑,๕๘๒ คดี คิดเปนรอยละ ๓๗.๖๑ ของการรับแจง (๔,๒๐๖ คดี) 
                ๓. ดานการประชาสัมพันธ ไดเรงรณรงคประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ อยางตอเน่ือง ใหประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของตนเองใหมากยิ่งข้ึน โดยไมเปดโอกาสใหคนรายเขามาประทุษรายตอทรัพยของตนเอง
ไดงาย รวมท้ังการใหความรวมมือในการแจงเบาะแสการกระทําผิดของคนราย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุมผูกระทําผิดในคด ี         
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบตอความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ใหพิจารณาจัดแถลงขาว
ทางสื่อมวลชนใหประชาชนไดรับทราบ 
                ๔. จากผลการดําเนินการในรอบเดอืนสิงหาคม ๒๕๕๖ พบวาในดานการปองกันอาชญากรรมในภาพรวม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมใหอยูในระดับเกณฑเปาหมายท่ีกําหนดไวได เน่ืองจากไดมีคําสั่งใหทุกหนวยงาน       
ในสังกัด เขมงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนท่ีลอแหลมหรือเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม สงผลใหสถิติคดีอาญา       
ลดนอยลง สวนดานการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุมคดีมีผลการปฏิบัติไมผานเกณฑเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงไดสั่งการ        
ใหผูบังคับบัญชาแตละระดับเรงรัดมาตรการดานสายตรวจใหมีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามหวงเวลา    
ท่ีเกิดเหตุมากของแตละพ้ืนท่ี ใหหนวยปฏิบัติพิจารณาระดมกวาดลางอาชญากรรมในหวงเวลาท่ีเหมาะสมเปนประจําทุกเดือน ๆ ละ     
ไมนอยกวา ๑๐ วัน เรงรัดจับกุมผูกระทําผิดตามหมายจับคดีคางเกาอยางตอเน่ือง รวมท้ังการระดมกวาดลางยาเสพติด           
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนสิงหาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
                     ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา เครื่องช้ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (หลังปรับปจจัยฤดูกาล) ในเดือน
สิงหาคมแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มปรับตัวดีข้ึนท้ังดานการใชจายและการผลิต โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคภาคเอกชน การสงออก 
การผลิตภาคเกษตร การผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการทองเท่ียวซึ่งปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
                    ๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เครื่องช้ีดานอุปสงคเริ่มปรับตัวดีข้ึนท้ังดานการบริโภค
ภาคเอกชนและการสงออก ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนยังปรับตัวลดลง เน่ืองจากฐานท่ีสูง (รถยนตและการนําเขาสินคาทุน) และ
การเบิกจายงบประมาณยังปรับตัวลดลง ในดานการผลิต จํานวนนักทองเท่ียวขยายตัวเรงข้ึน ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัว
ชาลง การสงออกเริ่มขยายตัว อยางไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรยังคงปรับตัวลดลงตามการลดลงของผลผลิตขาวนาปรัง ขาวโพด 
และประมง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากภัยแลง ภาวะฝนท้ิงชวง และโรคตายดวนในกุง ตามลําดับ 
                    ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ อัตราเงินเฟอจะชะลอตัวตอเน่ือง อัตราการวางงาน
อยูในระดับต่ําและดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มกลับมาเกินดุล 
                    ๑.๔ สถานการณดานการคลัง การเบิกจายงบประมาณ และการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลในเดือนสิงหาคมต่ํากวา
เดือนเดียวกันของปกอน ขณะท่ีหน้ีสาธารณะลดลงจากเดือนกอนหนา 
                    ๑.๕ สถานการณดานการเงิน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สินเช่ือธนาคารพาณิชยขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอนหนา
ตามการขยายตัวของสินเช่ือภาคธุรกิจ สวนสินเช่ือภาคครัวเรือนชะลอตัวลง ในขณะท่ีเงินฝากขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง สงผลให
สัดสวนสินเช่ือตอเงินฝากเพ่ิมสูงข้ึน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูทรงตัวตามทิศทางของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย เงินบาทออนคาลง 
สอดคลองกับการไหลออกสุทธิของเงินทุนเคลื่อนยาย 
                ๒. แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๖ มีแนวโนมขยายตัวในชวงรอยละ ๓.๘-๔.๓ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยท้ังปในชวง
รอยละ ๒.๓-๒.๘ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ ๐.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อยางไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในชวงท่ีเหลือของปยังมีขอจํากัดเพ่ิมเติมจากผลกระทบจากปญหาอุทกภัย ในขณะท่ีการแกไขปญหาเพดานหน้ีสาธารณะของ
สหรัฐอเมริกายังคงเปนสถานการณท่ีตองติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง  
 ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. รับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจายเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ 
หลังจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินประมาณ ๒๖.๒๕๕๐ ลานบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจายเงินกูภายใต พ.ร.ก. ตามแผนปฏิบัติการ       
ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดแก 
                          ๑.๒.๑ โครงการวิจัยสูภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาท่ีดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สระบุรี             
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๒๓.๙๐๕๐ ลานบาท โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน พ.ร.ก.       
ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

                          ๑.๒.๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสวนราชการ (รายการกอสรางศูนย กีฬาและนันทนาการ              
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๑๓๙.๒๐ ลานบาท โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันท่ี 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
                          ๑.๒.๓ โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (รายการกอสราง
หอประชุม ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔.๙๕๗๑ ลานบาท และโครงการเพ่ิมศักยภาพสวนอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(รายการกอสรางอาคารวิจัยและนวัตกรรม) วงเงิน ๗๒ ลานบาท ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน พ.ร.ก. 
ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ 
                          ๑.๒.๔ โครงการกอสรางอาคารสิรินธรเพ่ือดูแลผูสูงอายุ วงเงิน ๖๙๙.๗๐ ลานบาท และโครงการผลิต  
และพัฒนาศักยภาพแพทยและบุคลากร ดานสาธารณสุข วงเงิน ๓.๙๗๖๑ ลานบาท ของสภากาชาดไทย โดยใหขยายระยะเวลา
การเบิกจายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันท่ี 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 เงินสํารองจายและคาประกันผลงานท่ีจะตองเบิกจายหลังการดําเนินโครงการแลวเสร็จ            
จึงไมสามารถเบิกจายไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจายจนกวาการเบิกจายรายการดังกลาวจะแลวเสร็จ 
                    ๑.๓ อนุมัติการยกเลิกโครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหลวง
ประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ วงเงิน ๙,๙๑๑,๕๐๐ บาท และนําวงเงินกูดังกลาวรวมเปนวงเงิน
เหลือจายในสาขาเศรษฐกิจตอไป 
                    ๑.๔ จัดสรรเงินสํารองจายเพ่ือเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (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     
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติท่ีเหน็ควรใหหนวยงานเรงรัดการดําเนิน
โครงการเดิมใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาใหมท่ีขยายใหในครั้งน้ี และไมควรใหมีการนําเสนอโครงการใหมใด ๆ ท่ีจะเปนภาระ
ผูกพันกับการขยายกรอบระยะเวลาอีก เน่ืองจากการบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดดังกลาวไดเลยกรอบระยะเวลา   
ท่ีกําหนดไวเดิมในป ๒๕๕๕ มาระยะหน่ึงแลว ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป โดยรางพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังน้ี 
                    ๑.๑ แกไขเพ่ิมเติมบทนิยาม 
                    ๑.๒ แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย 
                    ๑.๓ ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด ๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
                    ๑.๔ แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการเพิกถอน
การจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                   ๑.๕ แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีในการกํากับดูแลนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
                    ๑.๖ แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษกรณีความผิดเก่ียวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๕/๑ 
                ๒. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเห็นควร
ตรากฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจข้ึนใชบังคับ โดยใหมีการผลักดันกฎหมายดังกลาวไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติฯ      
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
                ๓. ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรใหความเขมงวดกับการกํากับดูแลการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ เพ่ือจํากัดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทําธุรกรรมท่ีซับซอนและการทําธุรกรรมไขวจากการแปลงสินทรัพย          
เปนหลักทรัพย ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

 การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพ่ือชําระคืนตนเงินกูและดอกเบ้ีย 

FIDF 1 และ FIDF 3 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. อนุมัติใหโอนเงินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institution Development 
Fund : FIDF) เขาบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๒๖,๒๐๐ ลานบาท โดยใหกองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคลอง
ของกองทุนฯ ท้ังน้ี ในระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ หากกองทุนฯ ไดรับเงินท่ีมีนัยสําคัญใหพิจารณาทบทวนเพ่ือขออนุมัตินําสงเงิน
เขาบัญชีสะสมฯ เพ่ิมเติมตอไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ใหกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรใหกองทุนฯ ขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีในการเพ่ิมเงินนําสงเขาบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
หากกองทุนฯ ไดรับเงินท่ีมีนัยสําคัญเพ่ิมเติม และใหกระทรวงการคลัง และ ธปท. พิจารณาแนวทางในการเสริมสรางความแข็งแกรง
ของฐานะทางการเงินและบริหารจัดการสภาพคลองของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหอยูในระดับ        
ท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและภารกิจเพ่ิมเติมในการดําเนินการแกไขปญหาสถาบันการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน    
อันอาจกระทบตอเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินตามรางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ท่ีอยูระหวาง
การพิจารณาของรัฐสภา รวมท้ังให ธปท. แกไขปญหาฐานะการเงินเพ่ือใหสามารถนําเงินกําไรสงเขาบัญชีสะสมเพ่ือใชชําระตนเงินกู
ท่ีกระทรวงการคลังกูเพ่ือชดเชยความเสียหายของกองทุนฯ เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามนัยพระราชกําหนด
ปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกูท่ีกระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 

  การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ โดยกําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามยุทธศาสตรประเทศ (CS) และจัดสงใหสํานักงบประมาณตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

                ๑. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณตลอดท้ังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เต็มจํานวนวงเงินงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ๒. สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย ตลอดจนกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกตามยุทธศาสตรประเทศ (CS) ใหจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตรประเทศ (CS) ตลอดท้ังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เต็มจํานวน
วงเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรร 
                ท้ังน้ี การจัดทําแผนตามขอ ๑ และขอ ๒ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหนํางบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรร
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางกอน มาเปนสวนหน่ึงของแผนท่ี
จัดทําข้ึนดวย 
                ๓. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย จัดทําแผนตามขอ ๑ และขอ ๒ 
สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบภายในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือใชในการขอเบิกจายและใชจายงบประมาณ 
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใชบังคับแลว โดยใหบันทึกขอมูลในระบบ       
e-Budgeting [EvMIS หรือ EvMIS (CS)] 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการกําหนด
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ โดยในสวนของแนวทางการจัดทํา
งบประมาณฯ ใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ดําเนินการ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ท้ังมิตินโยบายสําคัญของรัฐบาลและมิติของ
พ้ืนท่ีเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และประสานสอดคลองกัน โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานและตดิตามผลการดาํเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรงุวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน 
                    ๑.๒ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานเจาภาพหลักบูรณาการยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวมกันทบทวน/ปรับปรุง 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของยุทธศาสตรประเทศ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                    ๑.๓ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบ้ืองตนประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑพิจารณาแผนความตองการงบลงทุน ในข้ันตอนการวางแผนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ      
การจัดการงบลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรของประเทศ 
                ๒. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเรงรัดการทําสัญญากอหน้ีผูกพันและเบิกจายเงินกันไว
เบิกเหลื่อมปของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปงบประมาณกอนหนาและเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสํานักงบประมาณและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอมูลการกอหน้ีและการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ 
ดังกลาว จากระบบ GFMIS ณ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖) 
                ๓. ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ     
และหนวยงานอ่ืน รวมท้ังกลุมจังหวัดและจังหวัดยึดหลักความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรประเทศท่ีมุงเนน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ท้ังน้ี ใหคํานึงถึง
ตัวช้ีวัดในระดับจังหวัดดวย 
 
 
 
 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนด

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีท่ีออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ท่ีครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหน้ีท่ีออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง 
ท่ีครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รุน วงเงินรวม ๓๖,๐๐๐ ลานบาท ประกอบดวย พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งท่ี ๑ ครบกําหนดในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒,๐๐๐ ลานบาท และพันธบัตร
รัฐบาลกรณีพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งท่ี ๓ ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๔,๐๐๐ ลานบาท 
                ๒. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน      
เพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๗ (LB236A) อายุคงเหลือ ๙.๙๐ ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ ๓.๖๒๕ ตอป 
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ประมูลเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จําหนายไดจริง ๗,๐๒๐ ลานบาท และไดออกพันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๘ (LB176A) 
อายุคงเหลือ ๓.๘๕ ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ ๓.๒๕ ตอป วงเงิน ๑๔,๐๐๐ ลานบาท ประมูลเมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จําหนาย
ไดครบท้ังจํานวน เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกูระยะสั้น และเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยยังคงคางการชําระคืน
เงินทดรองจายเดิม (๒,๒๕๘.๔๙ ลานบาท) และเงินทดรองจายเพ่ิมเติมจากผลการประมูลเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน 
๒,๙๘๐ ลานบาท (๑๐,๐๐๐-๗,๐๒๐) รวมจํานวน ๕,๒๓๘.๔๙ ลานบาท ซึ่งจะชําระคืนในการปรับโครงสรางหน้ีในโอกาสตอไป 
 ๓. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๕ ฉบับ และไดนําลงประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ไดแก                            
                   ๓.๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินระยะสั้นเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๖  
                   ๓.๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๗  
                   ๓.๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๘  
                   ๓.๔ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแตงตั้งพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยลงลายมือช่ือกํากับ         
ในพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี ๗ และครั้งท่ี ๘  
                   ๓.๕ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี 
(พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๗  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนด ในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีพันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. ในไตรมาสท่ี ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แตเน่ืองจากตรงกับวันหยุดทําการ       
ของสถาบันการเงิน จึงตองชําระคืนตนเงินพันธบัตรรัฐบาลดังกลาวในวันทําการถัดไปในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖                 
ซึ่งกระทรวงการคลังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายชําระหน้ีตนเงินกูประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงจําเปนตอง
ดําเนินการปรับโครงสรางหน้ีพันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดท้ังจํานวน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งอยูภายใตแผนการบริหาร             
หน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ ในสวนของแผนการปรับโครงสรางหน้ีของรัฐบาลท่ีเปนหน้ี      
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจายสูงกวารายได วงเงิน ๒๗๗,๔๑๒.๑๓ ลานบาท 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

                ๒. กระทรวงการคลังไดดําเนินการกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน ๓ แหง วงเงินรวม ๑๖,๐๐๐ ลานบาท 
อายุเงินกูไมเกิน ๑ เดือน เบิกเงินกูในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนําไปชําระคืนตนเงินพันธบัตรรัฐบาลดังกลาวท่ีครบกําหนด
ไถถอนในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี จํานวน ๒ รุน วงเงินรวม ๑๖,๐๐๐ 
ลานบาท ประกอบดวย พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑๐ (LB196A) อายุคงเหลือ 
๕.๘๘ ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ ๓.๘๗๕ ตอป จํานวน ๑๒,๐๐๐ ลานบาท เปนการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งท่ี ๑๓ อายุ ๑๐.๐๕ ป ทําใหพันธบัตรรุนดังกลาวมีปริมาณรวม ๑๖๖,๙๙๔ ลานบาท ประมูลในวันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ และพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑๑ (LB416A) อายุคงเหลือ 
๒๗.๘๘ ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ ๓.๘๐ ตอป จํานวน ๔,๐๐๐ ลานบาท เปนการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ครั้งท่ี ๒ อายุ ๓๐.๖๕ ป ทําใหพันธบัตรรุนดังกลาวมีปริมาณรวม ๙๐,๙๓๖ ลานบาท ประมูลในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖     
ท้ังน้ี ไดนําเงินท่ีไดจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ีท้ัง ๒ รุน ไปทยอยชําระคืนตนเงินกูระยะสั้นจนครบวงเงิน 
                ๓. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหน้ี
ดังกลาว จํานวนรวม ๓ ฉบับ และไดนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ไดแก  
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินระยะสั้นเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.บ. การบริหารหน้ี
สาธารณะฯ) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๕  
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี ๑๐  
 ๓.๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี ๑๑  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานประจําคร่ึงป (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ของธนาคารแหงประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. รับทราบรายงานประจําครึ่งป (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                    ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจในชวงครึ่งแรกของป ๒๕๕๖ เศรษฐกิจจีนและภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมชะลอลง ขณะท่ี
เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักฟนตัวอยางชา ๆ การคาดการณเก่ียวกับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
มีผลตอความเช่ือมั่นในตลาดการเงินโลกและทําใหเงินทุนเคลื่อนยายผันผวน ซึ่งรวมถึงการไหลเขาออกของเงินทุนในตลาดการเงินไทย 
เปนผลใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐเคลื่อนไหวสองทิศทาง ผลจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลงทําใหการฟนตัวของ  
การสงออกไทยลาชาออกไป เมื่อรวมกับอุปสงคในประเทศท่ีชะลอหลังจากเรงใชจายไปมากในชวงกอนหนา จึงทําใหเศรษฐกิจไทย
โดยรวมขยายตัวชะลอลง 
                    ๑.๒ เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน อัตราเงินเฟออยูในระดับท่ีไมสรางความกังวล ฐานะการเงินของภาคสถาบันการเงิน
เขมแข็ง สินเช่ือของท้ังภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนขยายตัวดีและชะลอลงบาง สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและการท่ีสถาบันการเงิน
เริ่มเขมงวดในการปลอยสินเช่ือ คาเงินบาทเคลื่อนไหวในสองทิศทาง ฐานะการคลังยังอยูในเกณฑดี แตตองระมัดระวังภาระผูกพัน
ของภาครัฐท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนเสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑมั่นคงตอเน่ือง 
                    ๑.๓ แนวโนมเศรษฐกิจในป ๒๕๕๖ คาดวาจะขยายตัวชะลอลงจากปกอน เปนผลจากการพักฐานของอุปสงค
ในประเทศหลังจากเรงข้ึนมากในชวงกอนจากผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ ประกอบกับการสงออกฟนตัวลาชา       
ตามทิศทางเศรษฐกิจคูคาโดยเฉพาะจีนและภูมิภาคเอเชีย อุปสงคจากท้ังในและตางประเทศท่ีชะลอลง สงผลใหภาคธุรกิจเลื่อนการลงทุน
บางสวนออกไป อยางไรก็ดี พ้ืนฐานของเศรษฐกิจไทยท่ียังอยูในเกณฑดี อาทิ แนวโนมการจางงานและรายได นโยบายการเงินและ
การคลังท่ีผอนคลาย ความพรอมและความจําเปนของภาคธุรกิจท่ีตองลงทุนเพ่ือปรับโครงสรางการผลิตทดแทนการใชแรงงาน 
รวมถึงเศรษฐกิจคูคาท่ีคอย ๆ ฟนตัว จะเอ้ือใหเศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาขยายตัวไดตามปกติท่ีรอยละ ๕.๐ ในป ๒๕๕๗ 
สําหรับแรงกดดันเงินเฟอมีแนวโนมทรงตัวใกลเคียงกับปจจุบัน ท้ังน้ี ประเด็นท่ีตองติดตามอยางใกลชิด ไดแก ความผันผวน      
ของเงินทุนเคลื่อนยายจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังมีความไมแนนอน การชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ีอาจสงผลตอความสามารถในการชําระหน้ี
ของครัวเรือนและผลประกอบการของภาคธุรกิจ และปญหาเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะดานแรงงานท่ีอาจเปน
ขอจํากัดในภาคการผลิตและมีผลลดทอนศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

                ๒. ใหกระทรวงการคลัง และ ธปท. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เก่ียวกับการกําหนดกรอบการดําเนินนโยบายการเงินท่ีใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพท้ังทางดานราคาควบคูไปกับการดูแล
รักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือมิใหผันผวนรุนแรงจนสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจจริง โดยใชองคประกอบนโยบาย         
ท่ีเหมาะสม (Policy Mix) ประกอบดวย การบริหารจัดการเงินทุนเคลื่อนยายควบคูกับการดําเนินนโยบายดานอัตราดอกเบ้ีย 
ตลอดจนการใชการสื่อสารตอสาธารณะ เพ่ือสรางความเขาใจ ความเช่ือมั่น และลดการเก็งกําไรจากการคาดการณอัตราเงินเฟอ
และอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือดูแลเสถียรภาพดานราคาและลดผลกระทบจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายและอัตราแลกเปลี่ยน
ท่ีมีตอภาคเศรษฐกิจจริง และให ธปท. รับขอสังเกตของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการแกไขปญหาฐานะการเงินของ ธปท. ตองทํา
ควบคูกันไปกับการสรางความเช่ือมั่นตอสาธารณชนถึงความสามารถในการดําเนินการตามพันธกิจหลักของ ธปท.ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. อนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ อนุมัติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน กอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณรายการกอหน้ีผูกพัน
รายการใหมท่ีมีวงเงินรวมไมเกิน ๑,๐๐๐ ลานบาท จํานวน ๑,๒๘๖ ลานบาท เปนงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จํานวน ๑๖,๐๗๓.๕ ลานบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๑๕,๖๔๘.๒ ลานบาท สําหรับรายการกอหน้ีผูกพัน 
รายการใหมท่ีมีวงเงินรวมตั้งแต ๑,๐๐๐ ลานบาทข้ึนไป จํานวน ๒๘ รายการ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน เจาของเรื่อง 
พิจารณาและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหน่ึงเปนกรณี ๆ ไป 
                    ๑.๒ อนุมัติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ท่ีไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑการกอหน้ี
ผูกพันขามปงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแกไขมติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับหลักเกณฑการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณและมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวของ) ขอ ๑.๓ และขอ ๑.๖ และตามนัย              
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ (เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามขอ ๒ 
สามารถดําเนินการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณตามท่ีเสนอได 
                    ๑.๓ อนุมัติใหสํานักราชเลขาธิการเปลี่ยนแปลงวงเงินท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                    ๑.๔ รายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณท่ีเสนอในครั้งน้ี หากเปนรายการท่ีจะตองจายในรูปของเงินตรา
ตางประเทศ เชน รายการคาเชาบาน คาเชาอาคารสํานักงาน และคาเชาทรัพยสินในตางประเทศ ฯลฯ ใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีไดรับอนุมัติเน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนน้ัน ๆ สามารถปรับแผนการใชจายจากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา       
ใหความเห็นชอบอีก 
                    ๑.๕ เน่ืองจากพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใชแลว จึงเห็นควร    
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน เรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะรายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณรายการใหม ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
กํากับดูแลและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนฯ และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองตอไปดวย 
                ๒. ใหสํานักงบประมาณรับไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ    
ในการควบคุมดูแลการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนในภาพรวมของแตละ
ปงบประมาณใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินโครงการหรือแผนงานตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และใชประกอบ 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป 
 

 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

 การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง ขออนุมัติแผนการกูเงินในประเทศเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้เงินกูของการทางพิเศษแหงประเทศไทยในชวง

ระยะเวลา ๕ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑) โดยการกู Roll-Over วงเงินรวม ๑๘,๘๐๐ ลานบาท และอนุมัติ    

ใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยกูเงินในปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ วงเงินรวมไมเกิน ๑๘,๘๐๐ ลานบาท       

ตามแผนการกูเงิน 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 

                    ๑.๑ แผนการกูเงินในประเทศเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (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 ท้ังน้ี ให กทพ. ไมตองนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกูเงินเปนรายปอีก และให กทพ. บรรจุแผนการกูเงิน

แตละปท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปของกระทรวงการคลัง โดยใหกระทรวงการคลังรวมกับ 

กทพ. เปนผูพิจารณาแหลงเงินกู วิธีการกูเงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงินท่ีเหมาะสม ตลอดจนเปนผูค้ําประกัน

เงินกูสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

                ๒. ให กทพ. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเก่ียวกับการกูเงินในแตละปงบประมาณ    

ให กทพ. ดําเนินการขออนุมัติการกูเงินจากคณะกรรมการ กทพ. และดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหาร

หน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยบรรจุแผนการกูเงินดังกลาวในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณกอนท่ีจะดําเนินการกูเงินตอไป นอกจากน้ี กรณีท่ีมี

การปรับแผนการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีเงินกูของ กทพ. ในแตละปหรือระหวางป เห็นควรให กทพ. เสนอปรับแผนการกูเงิน

ตอกระทรวงการคลังเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง และเพ่ือใหกระทรวงการคลังสามารถปรับแผนการบริหารหน้ี

สาธารณะประจําปไดอยางเหมาะสมในแตละชวงเวลา ไปดําเนินการดวย 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะหในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑,๐๐๐ ลานบาท 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

              ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 

                    ๑.๑ ใหธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) กูเงินในประเทศในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑,๐๐๐ ลานบาท 

เพ่ือปองกันปญหาการขาดสภาพคลองในการดําเนินงานของ ธอส. 

                    ๑.๒ ใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาการกูเงิน วิธีการกูเงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงิน 

และการค้ําประกันในแตละครั้งไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

                ๒. ให ธอส. รับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับ

การปองกันการเกิดปญหาการขาดสภาพคลองในระยะยาว โดยให ธอส. พิจารณาออกผลิตภัณฑทางการเงินท่ีมีระยะเวลายาวข้ึน 

เพ่ือใหสอดคลองกับอายุของทรัพยสินท่ีเปนสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกผลิตภัณฑเงินฝากเฉพาะกลุม

สําหรับผูฝากเงินรายใหญ เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริษัทประกันชีวิต ท่ีมีความตองการ

ลงทุนระยะยาว และประสานกับกระทรวงการคลังในการวางแผนเพ่ือระดมทุนระยะยาวผานตลาดตราสารหน้ีใหมีความเหมาะสม

มากข้ึน เพ่ือลดภาระของภาครัฐและใหการบริหารหน้ีสาธารณะของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เร่ือง รายงานผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําป ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําป ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. จากการประมวลผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๓ ของรัฐวิสาหกิจท่ีใชรอบปบัญชีท้ังปงบประมาณและปปฏิทิน 
จํานวน ๕๔ แหง ปรากฏวารัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจายลงทุนในชวงดังกลาวไดจํานวน ๗๐,๒๕๓ ลานบาท หรือรอยละ ๖๔.๙ 
ของเปาหมายไตรมาส ๓ (จํานวน ๑๐๘,๒๗๔ ลานบาท) ซึ่งต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน ท่ีเบิกจายลงทุนไดรอยละ ๖๙.๘ และสามารถ
เบิกจายลงทุนสะสมตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๕-มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดจํานวน ๑๕๔,๐๐๔ ลานบาท หรือรอยละ ๖๔.๗ ของเปาหมายสะสม 
(จํานวน ๒๓๘,๐๖๑ ลานบาท) 
                ๒. เมื่อพิจารณาผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) ปรากฏวามีรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีผลการเบิกจายลงทุนต่ํากวาเปาหมายหลายแหง โดยพิจารณาสัดสวน (รอยละ) การเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีเบิกจายไดต่ํากวา
เปาหมายมาก สวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีวงเงินลงทุนจํานวนไมสูง อาทิ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด องคการสะพานปลา 
และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และเมื่อพิจารณาจากมูลคาการลงทุน พบวารัฐวิสาหกิจท่ีมีวงเงินลงทุนสูงซึ่งอาจมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจ และมีผลการเบิกจายลงทุนต่ํากวาเปาหมายท่ีสําคัญ ไดแก การรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยสาเหตุท่ีเบิกจายไดต่ํากวาเปาหมายท่ีสําคัญเน่ืองจากปญหาความลาชาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภายใน การทบทวนแผนการลงทุน การสงมอบงานลาชา รวมท้ังความไมพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีดําเนินการ สงผลให       
ไมสามารถดําเนินการลงทุนไดตามแผน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. รับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ สวนขอสังเกตจากการประเมินผล     
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ ใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจรับไปพิจารณาทบทวนใหสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของอีกครั้งหน่ึง สรุปผลการประเมินได ดังน้ี 
                    ๑.๑ ผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผล      
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจปจจุบัน จํานวน ๔๘ แหง มีผลการประเมินในภาพรวมทุกหัวขอเฉลี่ยอยูท่ี ๓.๕๖๕๒ คะแนน เพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา ๐.๐๗๘๓ คะแนน เน่ืองจากผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงินของรัฐวิสาหกิจสวนใหญเปนไปตาม
เปาหมายและการบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                    ๑.๒ ผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ สําหรับรัฐวิสาหกิจในระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) จํานวน ๗ แหง มีผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ย 
๔.๓๗๗๗ คะแนน ลดลงจากปท่ีผานมา ๐.๑๙๓๙ คะแนน โดยรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีผลการประเมินในสวนผลลัพธท่ีดีข้ึน อยางไรก็ตาม 
ผลการประเมินในสวนกระบวนการลดลงถึงแมรัฐวิสาหกิจมีผลการดําเนินงานในสวนกระบวนการท่ีดีข้ึน เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔   
แตยังต่ํากวาคาเปาหมายในระดับคะแนน ๔-๕ ประจําป ๒๕๕๕ ของรัฐวิสาหกิจแตละแหง ประกอบกับการประเมินผล           
การดําเนินงานในสวนกระบวนการในป ๒๕๕๕ ไดมีการปรับรูปแบบ โดยกําหนดคาเปาหมายตามระดับความสําเร็จในการพัฒนา
องคกรของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๑.๓ ขอสังเกตจากการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๕ เก่ียวกับความตอเน่ืองในการทําหนาท่ี
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากคณะกรรมการ
ดังกลาวยังมีการลาออกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด และใหกระทรวงเจาสังกัดเรงรัดผลักดันและติดตาม      
ใหรัฐวิสาหกิจในกลุมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอประเทศ (Critical Infrastructure) มีระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ  
ในระดับท่ีดียิ่งข้ึน โดยกําหนดเปาหมายใหรัฐวิสาหกิจกลุมน้ีตองมีผลการประเมินในหัวขอการบริหารจัดการทุกหัวขอไมต่ํากวา 
๔.๐๐๐ คะแนน และเรงดําเนินการใหมีความชัดเจนเก่ียวกับการเปนนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจ เชน โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปนตน รวมท้ังเรงทบทวนบทบาท ภารกิจ หนาท่ี รูปแบบ และความจําเปนในการดํารงอยู      
ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีต่ํ าหรือมีผลประกอบการท่ีขาดทุนตอเ น่ือง ซึ่ งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง                  



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

ของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เชน องคการตลาด องคการจัดการนํ้าเสีย องคการสะพานปลา และบริษัท       
อูกรุงเทพ จํากัด เปนตน เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
                ๒. เห็นชอบกรอบการพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการใหเชาท่ีดินมีระยะเวลาเชาเกินกวา ๑ ป ของรัฐวิสาหกิจ     
และใหกระทรวงการคลังแจงเวียนรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามกรอบหลักเกณฑดังกลาว ท้ังน้ี การดําเนินการใหเชาท่ีดิน              
ของรัฐวิสาหกิจ ใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการใหถูกตอง        
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของตอไป 
                ๓. เห็นชอบขอเสนอการจัดตั้งบริษัทในเครือตามท่ี บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เสนอ และใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ท่ีเห็นวา ในการดําเนินการตองเปนไปดวยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยไมใหซ้ําซอนกับภารกิจหลักของ บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด และขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของการประกอบธุรกิจแขงขันกับภาคเอกชน โดยเห็นควรใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
การจัดตั้งบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ และกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย 
  

 ๓.๒ นโยบายสรางรายได 
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 

 การเกษตร 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง จัดการประชุมขาวนานาชาติ ป ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) รวมกับสถาบันวิจัย

ขาวนานาชาติ (IRRI) 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

                ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี 
                    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 วงเงินท้ังสิ้น ๙,๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท แยกเปน คาใชจายท่ีตอง
สนับสนุนงบประมาณใหกับ IRRI สําหรับจัดประชุม IRC 2014 รวมท้ังสนับสนุนการจัดการประชุมสภาความรวมมือการวิจัยขาว
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. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวง

พาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเห็นควรใชโอกาสดังกลาวเปนเวทีในการสรางความเช่ือมั่น

ตอประเทศไทยในฐานะผูผลิตขาวช้ันนําของโลกท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน แสวงหาความรวมมือดานตาง ๆ โดยเฉพาะการตลาด

กับประเทศตาง ๆ การผลักดันใหเกิดความรวมมือท่ีสงเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือปกปองสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ และการชวยเหลือ

เกษตรกรผูผลิตขาวและผูบริโภคขาวท่ียากจนไดอยางแทจริง การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

เปนไปตามแนวทางและสอดคลองกับยุทธศาสตรขาวไทยท่ีมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาขาว ตั้งแตข้ันตอนการผลิต การแปรรูป  



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

ตลอดจนไปถึงการสงออกขาวคุณภาพดี ผลิตภัณฑขาว และนวัตกรรมท่ีทําจากขาวไปสูตลาดโลก เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ

อุตสาหกรรมขาวไทยอยางยั่งยืน และเปดโอกาสใหผูแทนเกษตรกรผูปลูกขาวไดเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับทองถ่ิน   

ในการประชุมในครั้งน้ีดวย เพ่ือสรางโอกาสในการนําเสนอผลงานดานการพัฒนาสินคาขาวในระดับทองถ่ินของปราชญชาวบาน 

รวมท้ังใชโอกาสจากการจัดงานเพ่ือสรางความรวมมือในดานการตลาดใหใกลชิดกันมากข้ึน โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนซึ่งมี     

การผลิตขาวเชนเดียวกัน เพ่ือเช่ือมโยงการคาระหวางประชาคมอาเซียนกับประเทศตางๆ ของโลก เพ่ือนําไปสูการสรางผลประโยชน

โดยรวมรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของดวย  

                ๓. สําหรับคาใชจายในการจัดงานใหกรมการขาวเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง ขอความเห็นชอบชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน) 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

                ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม    

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 

                    ๑.๑ รับทราบผลการพิจารณาทบทวนความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของกรณีขอความเห็นชอบชวยเหลือ

เกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดย 

                          ๑.๑.๑ การขอความชวยเหลือใหเกษตรกรผูปลูกสมโอและทุเรียน เปนการขอความชวยเหลือเพ่ือให

สอดคลองกับตนทุนการผลิตท่ีแทจริงของเกษตรกร ประกอบกับพ้ืนท่ีประสบภัยเปนแหลงผลิตสําคัญของสมโอและทุเรียน          

จึงจําเปนตองชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถฟนฟูสภาพสวนได หากไดรับการชวยเหลือตามอัตราท่ีเสนอ เกษตรกรจะตองถูกหักเงิน

ในอัตราไรละ ๕,๐๙๘ บาท ท่ีเคยไดรับการชวยเหลือไปแลวในเบ้ืองตนออก 

                          ๑.๑.๒ การพิจารณาการชวยเหลือกรณีสมโอและทุเรียนท่ีประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ ควรใชแนวทางการ

ชวยเหลือเปนเงินสดเหมือนกับการชวยเหลือกรณีพืชอ่ืนซึ่งเกิดภัยในชวงเดียวกัน 

                          ๑.๑.๓ ใหมีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานการเกษตร

ท้ังระบบ และในระยะตอไปควรมีการปรับปรุงและกําหนดแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรในรูปแบบอ่ืน เชน การใหเงินกูปลอดดอกเบ้ีย 

และการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ในกรณีของหลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย 

                    ๑.๒ เห็นชอบชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน) วงเงินชวยเหลือ 

๔๕๘,๓๐๒,๘๗๐ บาท โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย  

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เน่ืองจากสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว โดยใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ          

ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือดําเนินการเบิกจายใหเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ ตามท่ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี เกษตรกรท่ีจะไดรับการชวยเหลือกรณีพิเศษ (สมโอ และทุเรียน) ดังกลาว จะตองเปนเกษตรกร

ท่ีประสบความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ป ๒๕๕๔ และจะตองดําเนินการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมท่ีไดรับความเสียหาย (สมโอ 

และทุเรียน) เพ่ือเปนการอนุรักษใหพืชผลไมท่ีมีช่ือเสียงประจําถ่ินคงอยูสืบไป 

                ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานงานและหารอืรวมกับกระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. กระทรวงมหาดไทย 

และสํานักงบประมาณ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการใหการจายเงินชวยเหลือผาน ธ.ก.ส. ไปยังเกษตรกรผูประสบอุทกภัย    

ในกรณีน้ีเปนไปตามเจตนารมณของการใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษท่ีตองการใหเกษตรกรผูประสบอุทกภัยสามารถนําเงิน     

ท่ีไดรับการชวยเหลือไปใชสําหรับการเพาะปลูกและฟนฟูสมโอ และทุเรียน ทดแทนของเดิมท่ีไดรับความเสียหาย เพ่ือเปนการอนุรักษ

ผลไมท่ีมีช่ือเสียงประจําถ่ินใหคงอยูไดอยางแทจริงตอไป และใหรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย 

 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว  ป ๒๕๕๖/๕๗ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสาํหรบัมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลีย้งสัตวป ๒๕๕๖/๕๗ จํานวน ๒,๓๙๐.๒๕ 

ลานบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินงบกลาง 

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่งไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว และให

กระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณตามข้ันตอนและดําเนินการ        

ใหถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของตอไป โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติท่ีใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของผูรวบรวม

และสหกรณผูรวบรวมในการจายเงินรับซื้อผลผลิตใหกับเกษตรกรตามคุณภาพและราคาเปาหมายท่ีกําหนดไวใหถึงมือเกษตรกร    

ท่ีเดือดรอนและเกิดความเปนธรรม ไปพิจารณาดําเนินการดวย ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชยเรงรัดและติดตามการดําเนินการ       

ตามมาตรการตาง ๆ ในทุกข้ันตอนของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วตอไป 

                ๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการระยะยาวเพ่ือยกระดับรายไดของ

เกษตรกรท่ีปลูกพืชเกษตรชนิดตาง ๆ โดยใหมีการเพาะปลูกพืชเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม (zoning) และเพ่ือปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาดวย แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช

เสนอ ดังน้ี 

 ๑.๑ เห็นชอบใหเปดตลาดเสรีนําเขาเมล็ดถ่ัวเหลืองภายใตกรอบองคการการคาโลก (World Trade Organization : 

WTO) คราวละ ๓ ป (ป ๒๕๕๗-๒๕๕๙) คือ เสรีนําเขาไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานําเขาอัตราภาษีนําเขา ในโควตารอยละ ๐     

นอกโควตารอยละ ๘๐ และใหมีการบริหารการนําเขาปตอป โดยคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเปนผูกําหนดแนวทาง    

และมาตรการบริหารการนําเขา 

๑.๒ รับทราบแนวทางการบริหารการนําเขาเมล็ดถ่ัวเหลืองป ๒๕๕๗ และการเปดตลาดนําเขานํ้ามันถ่ัวเหลือง 

มะพราว เน้ือมะพราวแหง นํ้ามันมะพราว ป ๒๕๕๗ 

                ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เก่ียวกับการใหความรู   

ท่ีถูกตองในการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองในประเทศใหแกเกษตรกร ตั้งแต

กระบวนการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว จนถึงการจัดจําหนาย การวิจัยและพัฒนาเมล็ดถ่ัวเหลืองพันธุดี การดูแลและสงเสริมการผลิต

ถ่ัวเหลืองในประเทศเพ่ือความมั่นคงดานอาหาร การจัดหาความรูและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกร    

การปองกันและกําจัดการระบาดของหนอนหัวดําดวยวิธีการผสมผสานหลาย ๆ เทคโนโลยี และการตรวจสอบการนําเขามะพราว

อยางรอบคอบเพ่ือไมใหมีแมลงศัตรูมะพราวตดิเขามาในประเทศ การวิจัยและพัฒนาเมล็ดถ่ัวเหลืองพันธุดี และสงเสริมใหเกษตรกร

ปลูกถ่ัวเหลืองในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือหลังการปลูกขาว รวมท้ังสนับสนุนแหลงนํ้าชลประทาน เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตและลด

ตนทุนการผลิต และเพ่ือเปนทางเลือกของเกษตรกรในการปลูกพืชท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและเปนการชวยปรับปรุง

บํารุงดิน ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 

 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 อุตสาหกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง มาตรการทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางในตางประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับเรื่อง มาตรการทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางในตางประเทศ โดยหนวยงาน
ท่ีไดรับมอบหมายไดมีการพิจารณารวมกับสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภถึงความเปนไปไดเก่ียวกับ
แผนการรับงานกอสรางในตางประเทศเพ่ือประกอบการดําเนินโครงการในลักษณะนํารอง ซึ่งทางสมาคมฯ แจงวา ในปจจุบันยังไมมี
ผูประกอบการกอสรางไทยท่ีดําเนินการกอสรางในตางประเทศมีความตองการใช Counter Guarantee (สัญญาคํ้าประกันหรือ   
คํารับรองท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือเปนหลักประกันทางสินเช่ือตอธนาคาร หรือสถาบันการเงินดวยกัน) เน่ืองจากสถานการณ        
ทางเศรษฐกิจในตางประเทศอยูในภาวะชะลอตัว จึงยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองขอตั้งงบประมาณสําหรับโครงการดังกลาวในขณะน้ี 
อยางไรก็ดี เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจในตางประเทศฟนตัวข้ึน และผูประกอบการกอสรางในตางประเทศมีความตองการใช 
Counter Guarantee สมาคมฯ จะไดแจงใหกระทรวงการคลัง เพ่ือกระทรวงการคลังจะไดหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กอนท่ีจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม         

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๖ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) 
                    ๑.๑ สถานการณการคาในไตรมาสท่ี ๒ ของป ๒๕๕๖ ชะลอตัวลงท้ังการสงออกและการนําเขา เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก และสถานการณคาเงินบาทผันผวนตั้งแตชวงตนป ๒๕๕๖ โดยในไตรมาสท่ี ๒ การคาตางประเทศของไทยมีมูลคา
ท้ังสิ้น ๑๒๑,๐๓๕.๕ ลานดอลลารสหรัฐ เปนมูลคาการสงออกเทากับ ๕๖,๓๓๗.๔ ลานดอลลารสหรัฐ และมูลคาการนําเขาเทากับ 
๖๔,๖๙๘.๑ ลานดอลลารสหรัฐ เทียบกับไตรมาสท่ี ๑ ของป ๒๕๕๖ มูลคาการสงออกลดลงรอยละ ๑.๑๐ และมูลคาการนําเขา
ลดลงรอยละ ๐.๒๘ สงผลใหไตรมาสท่ี ๒ ของป ๒๕๕๖ ดุลการคายังคงขาดดุลตอเน่ืองมูลคา ๘,๓๖๐.๘ ลานดอลลารสหรัฐ และ
เมื่อเทียบมูลคาการสงออกและนําเขากับชวงเดียวกันของปกอน พบวามูลคาการสงออกลดลงรอยละ ๒.๒๑ สวนมูลคาการนําเขา   
มีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓๖ 
                    ๑.๒. การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิในชวงไตรมาสท่ี 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 เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตลอดท้ัง      
๒ เดือนแรกในไตรมาสท่ี 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 การลงทุนท่ีไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) พบวา
ในชวงไตรมาสท่ี ๒ ของป ๒๕๕๖ การลงทุนท่ีไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนท้ังสิ้น ๕๒๘ โครงการ เพ่ิมข้ึน
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนท่ีมีจํานวนโครงการ ๕๐๒ โครงการ โดยในไตรมาสท่ี ๒ การลงทุนในกิจการตาง ๆ มีมูลคาเงิน
ลงทุนท้ังสิ้น ๑๗๙,๑๐๐ ลานบาท เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยโครงการลงทุนในไตรมาสท่ี ๒ ป ๒๕๕๖ 
ประกอบดวยโครงการท่ีลงทุนจากตางประเทศ ๑๐๐% จํานวน ๒๐๑ โครงการ คิดเปนเงินลงทุน ๔๖,๔๐๐ ลานบาท เปนโครงการ
รวมทุนระหวางไทยและตางประเทศ จํานวน ๑๔๔ โครงการ เปนเงินลงทุน ๕๔,๓๐๐ ลานบาท และโครงการท่ีลงทุนจากไทย 
๑๐๐% จํานวน ๑๘๓ โครงการ เปนเงินลงทุน ๗๘,๕๐๐ ลานบาท 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                ๒. สถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสําคัญ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 

                    ๒.๑ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกลุมสิ่งทอ คาดวาจะขยายตัวได      

ในกลุมเสนใยสังเคราะหและผาผืน โดยเฉพาะญี่ปุนมีการนําเขาจากไทยเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนการนําเขาจากประเทศจีน และลดความเสี่ยง

เรื่องคุณภาพและการสงมอบ ซึ่งจะเปนโอกาสของผูประกอบการไทย โดยคาดวาในไตรมาสท่ี ๔ การสงออกจะขยายตัวมากข้ึน 

                    ๒.๒ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ ๖ 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรมไฟฟาจะปรับลดลงรอยละ ๒ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน            

และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวลดลงรอยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากตลาดสงออกหลัก     

ยังไมฟนตัว และมีสัญญาณการชะลอตัวของการนําเขาสวนประกอบและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคาดการณวาการผลิตเพ่ือการสงออก         

ในอนาคตจะยังไมเพ่ิมข้ึน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง แนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม 

   คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

              ๑. รับทราบแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ     

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดเชิญผูประกอบการผลิตภัณฑยางในภาคอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด 

ยางท่ีใชงานวิศวกรรม และยางแปรรูปข้ันตน มาประชุมเพ่ือหารือรวมกันถึงแนวทางในการเพ่ิมปริมาณการใชยางพารา              

ในภาคอุตสาหกรรมและการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖          

สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

                        ๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมไดวางเปาหมายการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรมในป ๒๕๕๗ 

โดยประมาณการจากการขยายตัวของปริมาณการใชยางพารา ป ๒๕๕๖ รวมกับปริมาณการใชยางพาราจากโรงงานท่ีไดรับสงเสริม

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีจะเปดดําเนินการในป ๒๕๕๗ จํานวนท้ังสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ ตัน เพ่ิมข้ึนจาก

การประมาณการในป ๒๕๕๖ ท่ี ๕๒๗,๐๐๐ ตัน คิดเปนรอยละ ๔๒.๓๒ 

                        ๑.๒ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการขยายปริมาณการใชยางพาราในประเทศ

ในภาคอุตสาหกรรมในป ๒๕๕๗ และพรอมใหความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรงการใชยางในประเทศตามท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายไว อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในแตละกลุมผลิตภัณฑยังตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ 

โดยไดเสนอแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังมาตรการท่ีตองการใหหนวยงานภาครัฐชวยเหลือ

ในแตละดาน ประกอบดวย 

  ๑.๒.๑ ดานการสงเสริมการลงทุน ไดแก เรงพิจารณาคําขอสงเสริมการลงทุนและการชักจูงการลงทุน 

และพิจารณาปรับเง่ือนไขใหโอกาสผูลงทุนเดิมสามารถรับสิทธิประโยชนไดโดยไมตองลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมท้ังหมด กลั่นกรอง

การใหการสงเสริมการลงทุนกับบริษัทขามชาติ และคงการใหการสงเสริมกิจการเก่ียวกับยางแปรรูปข้ันตนในยุทธศาสตรการลงทุนใหม 

  ๑.๒.๒ ดานมาตรฐาน ไดแก เรงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑยางลอ มาตรฐานอาเซียน (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) จัดตั้งองคกรท่ีดูแลอุตสาหกรรมถุงมือยางครบวงจร สนับสนุน

งบประมาณใหผูประกอบการเดินทางไปเขารวมรางมาตรฐาน International Organization for Standardization’s Technical Committee 

(ISO/TC 45) (Rubber and Rubber Products) กับองคกรมาตรฐานระหวางประเทศ 

 ๑.๒.๓ ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดแก จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสนับสนุนในดานการวิจัย

ข้ันพ้ืนฐานและการวิจัยท่ีมีลักษณะเปนการแกปญหาการผลิตในอุตสาหกรรม ลดตนทุน และสรางสินคาใหมีมาตรฐานสูง จัดตั้ง

คณะทํางานพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใชงบประมาณในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เทคโนโลยี และขยายกําลังการผลิต 

๑๕,๐๐๐ ลานบาท ใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการแปรรูปยาง 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 ๑.๒.๔ ดานสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ไดแก สงเสริมใหความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ เชน         

การอํานวยความสะดวกในการตั้ง/ขยายโรงงาน การขออนุญาตนําเขาสินคา เครื่องจักร และการออกใบอนุญาตตาง ๆ 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเจรจากับประเทศตุรกีท่ีใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) กับสินคายางยืด

จากไทย สงเสริมการสงออกผานระบบแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศ หนวยงานของรัฐชวยจับคูธุรกิจโดยใหมีขอมูลดานผูผลิต

เครื่องจักรหรือจัดใหมีการพบกันระหวางโรงงานผลิตยางพารากับผูผลิตเครื่องจักร สนับสนุนระบบประกันภัยโรงงาน ใหการยาง

แหงประเทศไทยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตาง ๆ เชน การขออนุญาตของผูประกอบการใหเปนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) และสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 ๑.๒.๕ ดานนโยบาย ไดแก สงเสริมการใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตในประเทศโดยผานการจัดซื้อจัดจาง

ของภาครัฐหรือสรางแรงจูงใจในการใชสินคา “Made in Thailand” การบูรณาการนโยบายอุตสาหกรรมยางระหวางหนวยงาน  

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ 

 ๑.๒.๖ ดานอ่ืน ๆ ไดแก ทบทวนรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. .... โดยใหยกเลิก     

การเก็บคาธรรมเนียมการสงออกผลิตภัณฑยางข้ันปลาย (CESS) 

                ๒. ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น         

และขอสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เก่ียวกับการวางแผนท้ังระยะสั้น กลาง และยาว ท่ีจะตองพิจารณาใหครอบคลุมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชตลอดหวงโซ

อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑยางไทยอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการท่ีชัดเจนถึงแนวทาง 

การเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางควรมีการแบงประเภทใหชัดเจน       

เพ่ือการดําเนินงานกอนหลังโดยพิจารณาจากปจจัยท่ีประเทศไทยมีเทคโนโลยีและผูประกอบการไทยมีศักยภาพตามประเภท    

ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และสงเสริมการนํานวัตกรรมไปสรางสรรคผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยางใหเกิดอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม 

ท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีศักยภาพ นอกจากน้ี ใหกระทรวงอุตสาหกรรมนําขอเสนอของภาคเอกชนและแนวทาง    

การดําเนินการของภาครัฐท่ีเก่ียวของมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการท่ีมีความชัดเจนในการสงเสริมการเพ่ิมปริมาณการใชยาง         

ในภาคอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางใหสามารถใชประโยชน                 

จากยางธรรมชาติไดอยางคุมคา และรวมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนมาตรการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ไปพิจารณา

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การขยายเวลา

มาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน

รัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร เพ่ือกําหนดใหเงินไดของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวย        

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนเงินไดพึงประเมิน    

ท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

             ๒. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับ

การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนในดานการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ         

และพัฒนากลุมอาชีพท่ีครบวงจรท้ังหวงโซมูลคา รวมท้ังการหาชองทางการตลาดหรือชองทางในการกระจายสินคา และควรมีการปรับปรุง

กฎระเบียบของกองทุนตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหวิสาหกิจชุมชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน นอกจากน้ี ควรเพ่ิมบทบาท

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐใหสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
 ๑ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา สถานการณการผลิตเหล็ก คาดวาการผลิตเหล็กท้ังเหล็กทรงแบนจะขยายตัว
ข้ึนเล็กนอย โดยในสวนของเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็นการผลิตอาจจะเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากผลทางบวกจากการใชมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดและมาตรการ Safeguard สําหรับเหล็กเสนท่ีใชในธุรกิจกอสรางการผลิตอาจจะชะลอตัวลงเน่ืองจากเขาสูฤดูฝน 
  ๒. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ ๐.๕   
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรมไฟฟาจะปรับตัวลดลงรอยละ ๓.๒ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน      
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑.๖ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการสงออก
อิเล็กทรอนิกสไปตลาดหลักบางตลาดเริ่มมีการปรับตัวดีข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถ

ของผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ 
(ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                ๑. รับทราบขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ําและเพ่ิม
ขีดความสามารถของผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) ประกอบดวย ๕ แผนงาน/โครงการ ใชงบประมาณ
รวมท้ังสิ้น ๑๘,๘๗๕ ลานบาท โดยขอใชเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท และขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม วงเงิน ๑๗,๘๗๕ ลานบาท ท้ังน้ี สามารถจําแนกขอเสนอดังกลาวออกเปน ๒ สวน คือ สวนแรก 
โครงการท่ีจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จํานวน ๓ แผนงาน/โครงการ วงเงิน ๑๘,๐๐๐ ลานบาท ไดแก โครงการเงินรวมลงทุน
เพ่ือพัฒนาเครื่องจักร (Venture Capital) โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครื่องจักร การใชพลังงานทดแทน การประหยัด
พลังงานแก SMEs (Machine Fund For SMEs) และการขยายเวลาการยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการรายป                  
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และสวนท่ีสองโครงการท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม (คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  
ใหความเห็นชอบไปแลวเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖) จํานวน ๒ โครงการ วงเงิน ๘๗๕ ลานบาท ไดแก โครงการคลินิก
อุตสาหกรรมเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา [โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต 
(Productivity For SMI) และโครงการพัฒนาผลิตภาพของ SMEs ดานการคาและบริการ] และโครงการอัดฉีดเงินทุนหมุนเวียน 
โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการ ไดแก 
                    ๑.๑ ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตรวจสอบขอเท็จจริงการชะลอการรวมลงทุน     

ของกองทุนรวมลงทุนเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจไทยกับผูประกอบการ SMEs ในระยะท่ีผานมา และพิจารณา

ระเบียบการจัดสรรเงินกองทุน แนวทางและข้ันตอนการรวมลงทุนใหเกิดความชัดเจน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 

                    ๑.๒ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมหารือรวมกับสํานักงบประมาณเพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เพ่ือดําเนินโครงการตามขอเสนอดังกลาว 

                ๒. เห็นชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมขยายเวลาการยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน
ประเภท ๒ และ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จากเดิมท่ีสิ้นสุดในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๓ ป ตั้งแต
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ท้ังน้ี ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
การถายโอนภารกิจชําระคืนคาธรรมเนียมรายปใหกับผูประกอบการท่ีไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
จนถึงวันท่ีกฎกระทรวงมีผลบังคับใช 
 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 การทองเท่ียว การคา และการลงทุน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง สรุปสถานการณนักทองเท่ียวระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณนักทองเท่ียว ระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวง      

การทองเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได ดังน้ี 

                ๑. เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาประเทศไทย จํานวน ๑๗,๔๓๗,๒๑๙ คน เพ่ิมข้ึน 

๓,๐๗๕,๒๓๓ คน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๑.๔๑ จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี ภูมิภาคท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดแก เอเชียตะวันออก ยุโรป 

และอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขามามากท่ีสุด ๑๐ อันดับ ไดแก จีน มาเลเซีย รัสเซีย 

ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ลาว ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และอเมริกา ตามลําดับ 

                ๒. ปจจัยท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากแหลงทองเท่ียว          

ในประเทศไทยไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว สินคาและบริการทางการทองเท่ียวของไทยมีความหลากหลาย ประเทศไทย        

มีความคุมคาทางการทองเท่ียว ประชาชนมีความเปนมิตรสรางความอุนใจและประทับใจใหแกนักทองเท่ียว และผลการดําเนินงาน

ตามแผนงานสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียวของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬามีสวนสําคัญในการชวยลดอุปสรรค     

ดานการเดินทางทองเท่ียว ชวยเสริมสรางภาพลักษณ กระตุนและดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

                ๓. แนวโนมจํานวนนักทองเท่ียว ป ๒๕๕๖ องคการการทองเที่ยวโลก (United Nations World Tourism 

Organization : UNWTO) คาดวาแนวโนมการเดินทางทองเท่ียวโลกในป ๒๕๕๖ จะขยายตัวตอเน่ืองประมาณรอยละ ๓-๔      

จากปท่ีผานมา สําหรับประเทศไทย คาดวาจํานวนนักทองเท่ียวของไทยในป ๒๕๕๖ จะขยายตัวไมต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว 

                ๔. ผูเดินทางชาวไทยเดินทางออกไปตางประเทศ ระหวางเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๕,๒๔๕,๖๖๖ คน 

เพ่ิมข้ึน ๒๗๘,๘๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๕.๖๑ จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยผูเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปทองเท่ียว

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเปนหลัก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติจากเดิมแขงขันเปนประจําทุกป เปนแขงขัน 

๒ ป ตอคร้ัง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ จากเดิมแขงขันเปนประจําทุกป เปนแขงขัน ๒ ป      

ตอครั้ง ตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ 

                ๒. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการดวย ดังน้ี 

                       ๒.๑ โดยปกติจะมีการจัดการแขงขันกีฬาคนพิการควบคูไปกับการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติดวย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติเปนแขงขัน ๒ ป ตอครั้ง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตอง         

ใหการสงเสริมและดูแลใหมีการจัดการแขงขันกีฬาคนพิการใหเหมาะสมและใหมีมาตรฐานท่ีสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ

ตอไปดวย  

                       ๒.๒ การแขงขันกีฬาแหงชาติ ควรพิจารณากําหนดชวงเวลาใหเหมาะสมสอดคลองกับกําหนดการแขงขันกีฬา

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน การแขงขันกีฬาโอลิมปก เปนตน ตามลําดับ เพ่ือชวยใหสามารถคัดเลือกนักกีฬาไทยเพ่ือเขารวม

การแขงขันในระดบันานาชาติและระดับโลกไดอยางเหมาะสม ท้ังน้ี ควรใหมีการกระจายการจัดการแขงขันกีฬาออกไปในภูมิภาค

เพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมท้ังกําหนดชนิดกีฬาใหเหมาะสมดวย  



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

                      ๒.๓ การแขงขันกีฬาในระดับโลกไดอนุญาตใหนักกีฬาอาชีพเขารวมการแขงขันไดเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน ในการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจะพิจารณาวาจะกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขประการใด

หรือไม สําหรับนักกีฬาอาชีพไดเขารวมการแขงขันดวย และเพ่ือเปนการสงเสริมใหนักกีฬาไทยท่ีมีศักยภาพและสมรรถนะสูงในแตละ

ประเภทไดเขารวมการแขงขันและกาวไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพตอไป 

 

 การตลาด การคา การลงทุน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง รายงานการนําเขาสินคาฟุมเฟอยไตรมาสท่ี ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนําเขาสินคาฟุมเฟอยไตรมาสท่ี ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงการคลัง

เสนอ สรุปได ดังน้ี 

                ๑. ในชวงไตรมาสท่ี ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) สินคาฟุมเฟอยท้ัง ๑๗ กลุมสินคามีมูลคา

นําเขา ๗๒๘.๙๒ ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑.๑๒ ของมูลคานําเขารวม (๖๕,๒๓๑.๓๒ ลานดอลลารสหรัฐ) เพ่ิมข้ึน

จากชวงเดียวกันของปงบประมาณ ๒๕๕๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕) ๕๑.๔๖ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๗.๖๐ 

                ๒. สินคาฟุมเฟอยท่ีมีมูลคานําเขาสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดแก นํ้าหอมและเครื่องสําอาง มีมูลคานําเขา ๑๕๒.๒๒ 

ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึน ๓๖.๘๗ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๓๑.๙๖ กระเปาหนังและเข็มขัดหนัง มีมูลคานําเขา ๙๔.๔๖ 

ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึน ๙.๔๕ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๑๑.๑๒ นาฬิกาและอุปกรณ มีมูลคานําเขา ๙๓.๐๕            

ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึน ๖.๖๔ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๗.๖๘ 

 

     ๓.๔ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และ 
  การบริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ 
 

 การคมนาคมและขนสง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการเจรจาการบินระหวางไทย–ฟลิปปนส 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
              ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) ระหวางราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐฟลิปปนส และรางหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟลิปปนส โดยบันทึกความเขาใจฯ 
มีสาระสําคัญเก่ียวกับผลการเจรจาการบินรวมกัน โดยมีการปรับปรุงเสนทางการบิน สิทธิความจุความถ่ี และเพ่ิมเติมขอบทวาดวย
การทําการบินโดยใชช่ือเท่ียวบินรวมกัน ซึ่งจะทําใหสายการบินของท้ังสองฝายมีความยืดหยุนในการวางแผนการใหบริการ       
และเปดโอกาสใหสามารถเพ่ิมบริการระหวางกันไดมากข้ึน รวมท้ังจะทําใหการขนสงทางอากาศระหวางประเทศท้ังสองขยายตัว     
เพ่ิมมากข้ึน อันจะเปนประโยชนตอผูโดยสาร ธุรกิจการขนสงสินคา อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การคา และการบริการระหวาง   
ท้ังสองประเทศใหเจริญเติบโตอยางมีศักยภาพ อีกท้ังยังเปนการพัฒนาความสัมพันธท้ังในระดับรัฐบาลและระดับสายการบิน    
ของท้ังสองประเทศตอไป 
                ๒. ใหนําเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนมอบใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยน
หนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใชบังคับของบันทึกความเขาใจฯ ตอไป โดยในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ใหกระทรวง             
การตางประเทศสามารถปรับถอยคําตามความเหมาะสมท่ีไมกระทบกับสาระสําคัญ 
 
 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติดําเนินการสรรหาเอกชนเพ่ือรับสัมปทานเปนผูประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินคากลองไอซีดี 
 ท่ีลาดกระบังของการรถไฟแหงประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังน้ี 
                ๑. อนุมัติในหลักการของโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือรับสัมปทานเปนผูประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง 
(ไอซีดี) ท่ีลาดกระบังของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และใหกระทรวงคมนาคม โดย รฟท. ดําเนินการตอไปตามหมวด ๒ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกวาจะแลวเสร็จ สวนการดําเนินการ
ในข้ันตอนตอไปจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังน้ี ตามท่ีบัญญัติไว      
ในมาตรา ๖๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และให รฟท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และจัดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย สําหรับการคัดเลือกเอกชน          
เพ่ือรับสัมปทานไอซีดีลาดกระบังโดยลดจํานวนผูประกอบการใหเหลือนอยราย ควรมีการศึกษาวิเคราะหเพ่ิมเติมโดยเฉพาะ
ประเด็นจํานวนผูประกอบการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความรอบคอบและเกิดการแขงขันของผูประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ       
และสามารถตอบสนองตอประโยชนสูงสุดของผูใชบริการและผลประโยชนของภาครัฐในระยะยาว ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
                ๒. คณะรัฐมนตรีเห็นวา การพัฒนาระบบการขนสงทางรางและการบริหารจัดการการขนสงสินคาและตูสินคา      
ใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครบวงจร จะชวยลดตนทุนคาใชจายในการเดินทางและการขนสงไดมาก และจะทําใหประชาชน
และผูประกอบการเลือกใชบริการจากระบบการขนสงทางรางมากยิ่งข้ึน จึงขอใหกระทรวงคมนาคม โดย รฟท. รับความเห็น
ดังกลาวไปเรงรัดการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎกระทรวงกําหนดทาหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ดานพรมแดน และดานศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดทาหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ดานพรมแดน        
และดานศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมเขตศุลกากร ดานพรมแดน และทางอนุมัติของดานศุลกากรเชียงของ
และดานศุลกากรบึงกาฬ เพ่ือรองรับเสนทางตามกรอบการดําเนินการโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค     
ลุมแมนํ้าโขง และเปนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพ่ิมวงเงินงบประมาณของกรมทางหลวง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
      ๑. อนุมัติใหกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันขามปงบประมาณเพ่ือดําเนินการจาง
ท่ีปรึกษาศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสม 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 
สวนท่ีเหลืออีกจาํนวน ๑๘.๔๘๓ ลานบาท ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหกรมทางหลวง
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. กรณีการขอใหกรมทางหลวงกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหน้ีผูกพันไดภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน ใหกระทรวงการคมนาคม (กรมทางหลวง) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/     
ว ๑๐๔ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและ/หรือการขยายเวลาเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS       
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตอไป 
 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การบริหารโครงการเงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

            ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 

                        ๑.๑ อนุมัติใหดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Development Policy Loan : DPL) ใหกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการพัฒนาระบบยื่นรายงานประกอบ

แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม (Summary Table) วงเงิน ๙๘๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ ๗) โดยให

กรมสรรพากรดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐท่ีมีงบประมาณเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท 

ท้ังน้ี ในกรณีโครงการใดตองดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบใด ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการ        

ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของโดยเครงครัดดวย 

                       ๑.๒ อนุมัติใหดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู DPL ใหกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและจัดทํากฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติการใหเอกชน   

รวมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ ๗) 

                       ๑.๓ อนุมัติใหดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู DPL ใหกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private 

Partnerships : PPPs) วงเงิน ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ ๗) 

                       ๑.๔ อนุมัติใหดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู DPL ใหกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการวิเคราะหความเปนไปไดและรูปแบบทางธุรกิจท่ีเหมาะสมในการใหเอกชนรวมลงทุน (PPPs 

Model) สําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง วงเงิน ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (วงเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ ๗) 

               โดยสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะพิจารณารายละเอียดคาใชจายโครงการอีกครั้งในข้ันตอนการอนุมัติจัดสรร

เงินกูเพ่ือใหการใชจายเงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Development Policy : DPL) เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

                ๒. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป ตามความเห็น      

ของสํานักงบประมาณ  

 ๓. ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาโครงการศึกษาจัดทํา            

แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships : PPPs) และโครงการศึกษาและจัดทํา

กฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใหมีกรอบระยะเวลา           

ท่ีสอดคลองกับกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประสาน

กระทรวงคมนาคม (สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร และการรถไฟแหงประเทศไทย) เพ่ือใหการดําเนินโครงการ

วิเคราะหความเปนไปไดและรูปแบบทางธุรกิจท่ีเหมาะสมในการใหเอกชนรวมลงทุน เปนการศึกษาตอยอดจากผลการศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการรถไฟความเร็วสูง ๔ เสนทาง ไดแก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน         

และกรุงเทพฯ-ระยอง และมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบรางของกระทรวงคมนาคม และขอสังเกต    

ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐท่ีเห็นควรพิจารณาความเหมาะสมในการใชงานระบบรวมกับระบบงานอ่ืนท่ีมีอยู 

ควรมีรายละเอียดการคํานวณและวิเคราะหปริมาณงานท่ีใหบริการเพ่ือใหทราบถึงความเหมาะสมในการออกแบบระบบและขนาด

ของฮารดแวรท่ีเลือกใช ควรมีการบูรณาการฐานขอมูลของระบบใหเขากับฐานขอมูลสวนอ่ืน ๆ ของกรมสรรพากร รวมท้ังกําหนด

อัตราคา Man month ของท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและพัฒนาระบบใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลัง

ประกาศ นอกจากน้ี ควรแจกแจงรายละเอียดของการพัฒนาระบบงานประยุกตท่ีจะดําเนินการใหชัดเจนตามมาตรฐานราคากลาง

การพัฒนาซอฟตแวร และวางแผนข้ันตอนการดําเนินงานแตละข้ันตอนใหชัดเจนโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของโปรแกรมประยุกตกอนการจัดหา

ระบบฮารดแวร ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
              ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต ของการรถไฟฟาขนสงมวลชน      
แหงประเทศไทย (รฟม.) วงเงิน ๓๘,๑๖๕ ลานบาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใชแหลงเงินกูจากรางพระราชบัญญัติ       
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ท้ังหมด และให รฟม. 
รับความเห็นและขอสังเกตของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเห็นควรมีการประสานกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีพ้ืนท่ีวางเปลา    
ตามแนวสายทางเพ่ือรวมกันพัฒนาและบริหารการใชพ้ืนท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีจอดรถรองรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากรถยนต
สวนบุคคลมาใชบริการรถไฟฟาเพ่ิมข้ึน การพิจารณารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม
เพ่ิมเติม โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ การพิจารณารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการระบบไฟฟา
และรถไฟฟาจะตองใหความสําคัญกับการกําหนดรูปแบบการลงทุนระบบไฟฟาและรถไฟฟาท่ีสามารถสนับสนุนใหเกิดการลดภาระ
คาใชจายในการเดินทางเช่ือมตอภายในระบบขนสงมวลชนสาธารณะ และควรเปนรูปแบบท่ีสามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งใหความสําคัญกับผลกระทบตอฐานะการเงินของ รฟม.   
และขีดความสามารถในการลงทุนของ รฟม. และภาระทางการเงินของภาครัฐในกรณีท่ีจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมเติม 
นอกจากน้ี ในชวงกอนดําเนินโครงการฯ รฟม. จะตองพิจารณาปรับปรุงสมมติฐานท่ีใชในการศึกษาตนทุนทางการเงินของโครงการฯ 
เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ราคาคาวัสดุกอสราง และคานํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับในชวงระยะการดําเนินโครงการ
กอสราง ควรดําเนินการดวยความระมัดระวัง โดยยึดความปลอดภัยและควบคุมปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุอยางเครงครัด เปนตน    
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
                    ๑.๒ ใหกระทรวงคมนาคม และ รฟม. เรงพิจารณารูปแบบการลงทุนและบริหารจัดการระบบไฟฟาและรถไฟฟา
ท่ีมีความเหมาะสม และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนโดยเร็ว เพ่ือใหโครงการฯ สามารถเปดใหบริการไดตามเปาหมาย       
ท่ีกําหนดในป ๒๕๖๑ ท้ังน้ี ในการพิจารณารูปแบบการลงทุนฯ ควรพิจารณารูปแบบท่ีจะชวยลดภาระคาใชจายในการเดินทาง
เช่ือมตอและใชบริการระบบขนสงมวลชนสาธารณะของประชาชน และไมสงผลกระทบตอฐานะการเงิน และขีดความสามารถ     
ในการลงทุนของ รฟม. รวมท้ังภาระทางการเงินของภาครัฐ 
                    ๑.๓ สําหรับการขอยกเวนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ           
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหดําเนินการจัดจางดวยวิธีการประกวดราคาแบบแขงขันราคานานาชาติ น้ัน ให รฟม. เสนอเรื่อง     
ไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอไป 
                ๒. ในสวนของการดําเนินการดานการเงิน (financing) ของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-
คูคต ใหกระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามขอกฎหมาย        
และระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของตอไป รวมท้ังใหพิจารณาดําเนินโครงการฯ ใหสอดคลองเช่ือมโยงกับโครงการรถไฟฟาสายอ่ืน ๆ          
ท่ีเก่ียวของดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบความเห็นของกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับการชดเชยการแกไขปญหาผลกระทบดานเสียง        
จากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนหนาท่ีของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ท่ีจะตองดําเนินการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการพัฒนาทาอากาศยานฯ ในระยะตอไป รวมท้ังเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ดวยการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบในเชิงมนุษยธรรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

การดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให ทอท. พิจารณาการชดเชยผลกระทบดานเสียง  
จากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และเรื่อง การจัดการปญหามลพิษทางเสียงจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ) ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยพิจารณาจายเงินชดเชยตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ [เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ระยะท่ี ๑) ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)] จํานวน ๑๑,๒๓๓.๗๐๐ ลานบาท 
                    ๑.๒ ให  ทอท. เรงรัดการจายเ งินชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ                
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การแกไขปญหาในการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)      
และวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ (เรื่อง การดําเนินการแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรณีการบินในชวงฤดูหนาว) ท่ีเหลืออยูท้ังหมดใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
                    ๑.๓ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการให ทอท. พิจารณาขยายกรอบการชดเชย
ผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันท่ี ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ใหแกอาคารท่ีปลูกสรางตั้งแตป ๒๕๔๔ จนถึงวันท่ีทาอากาศยานฯ เริ่มเปดดําเนินการในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
โดยใชหลักเกณฑการจายเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓        
และพิจารณาจายจากกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑,๒๓๓.๗๐๐ ลานบาท 
                    ๑.๔ ให ทอท. เปนผูพิจารณาการชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ในกรณีท่ีมี  
การรองเรียนเรื่องผลกระทบดานเสียงจากผูท่ีไดรับผลกระทบดานเสียงท่ีอยูนอกเหนือจากบริเวณพ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตร ี      
เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยขยายกรอบการชดเชยใหแกอาคารท่ีปลูกสรางจนถึงวันท่ี   
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปดดําเนินการเปนกรณีไป โดยประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
เพ่ือดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF และใชงบประมาณของ ทอท. เพ่ือความนาเช่ือถือและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
                    ๑.๕ รับทราบแนวทางการพัฒนาท่ีดินและการสรางมูลคาเพ่ิมสําหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ี ทอท.             
ไดดําเนินการจัดซื้อมาจากผูท่ีไดรับผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิและอยูในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ
ดานเสียงท่ีระดับ NEF มากกวา ๔๐ จนถึงปจจุบัน จํานวน ๑๘๐ อาคาร คาใชจายประมาณ ๘๒๖.๓๙ ลานบาท (กระจายอยูในพ้ืนท่ี       
ของตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร) โดยเปนท่ีดินพรอมปลูกสราง  
แปลงใหญสุดประมาณ ๑๗ ไร จํานวน ๑ ราย นอกน้ันสวนใหญเปนท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีโดยเฉลี่ยไมเกิน ๕๐-๖๐ ตารางวา 
มีท้ังท่ีอยูในสภาพดีและชํารุดไมเหมาะเปนท่ีพักอาศัย ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ ทอท. ไดแก 
                           ๑.๕.๑ การจําหนายสินทรัพยอาจไมเหมาะสมและไมเกิดประโยชนสูงสุดตอ ทอท. เพราะอาจจะเกิด    
ขอพิพาทดานกฎหมายเรื่องผลกระทบดานเสียงในอนาคตได 
                          ๑.๕.๒ ท่ีดินซึ่งประกอบดวยอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลาขนาดใหญ เห็นควรใหผูประกอบการท่ีสนใจ       
ใชประโยชนท่ีดินดังกลาว เสนอแนวทางในการใชประโยชนท่ีดินเองเพ่ือใหสอดคลองกับอุปสงคของตลาด 
                          ๑.๕.๓ ทอท. จะใชประโยชนเพ่ือเปนสวัสดิการใหแกพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สําหรับสิ่งปลูกสรางท่ีมีสภาพดีและสามารถเขาพักอาศัยได 
                          ๑.๕.๔ ทอท. จะพิจารณาหลักเกณฑและขอกําหนดเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการใชประโยชนท่ีดิน   
และการบริหารจัดการท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางท่ีเหมาะสมโดยเร็วตอไป 
                          ท้ังน้ี ให ทอท. พิจารณาแนวทางการใชประโยชนทรัพยสินดังกลาวใหเกิดความคุมคา สามารถสราง
มูลคาเพ่ิม และประโยชนสูงสุดใหกับ ทอท. ตอไป 
                    ๑.๖ ให ทอท. เรงดําเนินการสรางความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบทาอากาศยานฯ ท้ังในระดับชุมชน 
ทองถ่ิน และจังหวัด ใหมีความรูความเขาใจในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบตามแนวเสนเสียง และวิธีการจายเงินชดเชยผลกระทบ
ดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานฯ ตลอดจนประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ       
และคําพิพากษาของศาลในคดีฟองรองเก่ียวกับผลกระทบดานเสียงตอไป 
                ๒. ใหตัดแนวทางการพัฒนาท่ีดินและการสรางมูลคาเพ่ิมสําหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ในขอท่ีวา “ทอท. จะใชประโยชนเพ่ือเปนสวัสดิการใหแกพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ 
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สําหรับสิ่งปลูกสรางท่ีมีสภาพดีและสามารถเขาพักอาศัยได” ออก 
 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยทาเรือบก 
   คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบการลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลวาดวยทาเรือบก ในชวงการประชุมรัฐมนตรีขนสงเอเชีย 
สมัยท่ี ๒ ซึ่งจะมีข้ึนระหวางวันท่ี ๔-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยความตกลงฯ   
มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับความตั้งใจของสมาชิกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (เอสแคป) ตอการพัฒนา
ทาเรือบกท่ีมีความสําคัญระดับชาติ เพ่ือบูรณาการระบบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบและโลจิสติกสระหวางประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เปนผูลงนามความตกลงฯ ในนามรัฐบาลไทย 
                    ๑.๓ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มใหแกผูลงนามความตกลงฯ และจัดทําขอความ
การตั้งขอสงวนในข้ันตอนการใหสัตยาบัน 
                    ๑.๔ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารเพ่ือยื่นตอเอสแคปในวันลงนามความตกลงฯ 
                ๒. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศเก่ียวกับการเลือกพ้ืนท่ีใดใหเปนทาเรือบก        
ตองคํานึงถึงปริมาณสินคาและคํานึงถึงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเช่ือมตอจากประเทศเพ่ือนบานถึงทาเรือท่ีจะสรางข้ึนของไทย            
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

 ไฟฟา 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟานครหลวง 
    คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
              ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                        ๑.๑ เห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) เฉพาะท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีถนนสายหลัก ในวงเงินลงทุนรวม ๘,๘๙๙.๕๘ ลานบาท โดยให กฟน. เรงประสานงาน     
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสาธารณูปโภคท้ังภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และกรุงเทพมหานคร เปนตน 
เพ่ือหาขอตกลงรวมกันในการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดินในคราวเดียวกัน เพ่ือแกไขปญหาความลาชาในการดําเนินงาน
ตามแผนฯ เพ่ิมความปลอดภัย และปรับสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม 
                         ๑.๒ ใหกระทรวงพลังงานรับความเห็นของหนวยงานอ่ืนท่ีเห็นควรให กฟน. ทบทวนแผนแมบทโครงการเปลี่ยนระบบ
สายอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน ป ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ท่ีจะดําเนินการในอนาคต และประสานกับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี เชน 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เปนตน เพ่ือรวมกันวางแผนคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการปรับปรุงระบบ
สายไฟฟาอากาศเปนระบบสายไฟฟาใตดินตามแผนแมบทฯ ตลอดจนการวางแผนและกําหนดงบประมาณสําหรับการลงทุนดังกลาว
รวมกัน และให กฟน. กํากับดูแลและควบคุมตนทุนการดําเนินแผนงานฯ อยางใกลชิดและประหยัด รวมท้ังเรงประสานงานรวมกับ
หนวยงานดานสาธารณูปโภคท้ังของภาครัฐและเอกชนเพ่ือบูรณาการในการดําเนินงานนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดิน      
เพ่ือแกไขปญหาความลาชาในการดําเนินการตามแผนงานฯ และเพ่ือใหสามารถปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ิมความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนไดตามแผนท่ีกําหนดไว เปนตน ไปดําเนินการตอไปดวย 
                ๒. ใหกระทรวงมหาดไทยรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นวา ปจจุบันยังมีหลายพ้ืนท่ีท่ีมีการติดตั้งระบบ
สายไฟฟาอากาศอยูในระดับความสูงท่ีไมเหมาะสมซึ่งอาจเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จึงเห็นควร              
ใหกระทรวงมหาดไทย โดย กฟน. รับไปพิจารณาปรับแผนงานเพ่ือเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินในพ้ืนท่ีดังกลาว
เปนกรณีเรงดวน และจากกรณีปญหากระแสไฟฟาดับในหลายพ้ืนท่ีสงผลใหเกิดความเสียหายในวงกวางและสงผลกระทบ          
ตอเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีน้ัน จึงควรมีการพิจารณาจัดทําแผนเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว และจัดทําระบบ
สํารองเพ่ือลดพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบใหนอยลง ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประกอบดวย ๑๑ โครงการ ๓ แผนงาน วงเงินลงทุนรวม ๑๐๓,๑๓๐ ลานบาท และการลงทุน
ดานการพัฒนาพลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด กรอบวงเงินลงทุนและรวมลงทุนรวม 
๓๒,๗๓๒ ลานบาท รวมวงเงินลงทุนท้ังสิ้น ๑๓๕,๘๖๒ ลานบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                    ๑.๒ ใหรับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการใหความสําคัญกับการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ การคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะโครงการดานพลังงานทดแทนอยางละเอียด
รอบคอบ การควบคุมการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดและสอดคลองกับความตองการไฟฟาในชวงเวลาน้ัน ๆ 
การพิจารณาประเมินแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาในชวงครึ่งระยะเวลาดําเนินการตามแผนฯ (Midterm Review) เพ่ือให
มีความสอดคลองและทันกับสถานการณการลงทุนในชวงเวลาน้ัน ๆ การใหความสําคัญในการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน  
ตาง ๆ และพิจารณาหาแนวทางการแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการในชวงท่ีผานมา รวมท้ังใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาท้ังในกรณีการวิจัยพัฒนาตนแบบ การวิจัยพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ และการขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ
ในวงกวาง เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
                ๒. ใหกระทรวงพลังงานรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหารือเก่ียวกับการกําหนด
แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาในอนาคตใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชไฟฟา เชน การกําหนด
ทางเลือกการใชไฟฟาในชวงเวลาท่ีประหยัดคาใชจายของภาคประชาชน การคิดคาไฟฟาแบบเหมารวม (package) ท่ีเหมาะสม 
และการใชพลังงานทางเลือกตาง ๆ เพ่ือรองรับภาวะวิกฤติดานพลังงานไฟฟา เชน พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานท่ีผลิตจาก
พืชผลทางการเกษตร เชน ออย เปนตน รวมท้ังการปรับโครงสรางภาษี และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาในอนาคตดังกลาวดวย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบโครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี ๓ ของการไฟฟาฝายผลิต          
แหงประเทศไทย (กฟผ.) วงเงินลงทุนรวม ๑๒,๑๐๐ ลานบาท และอนุมัติการเบิกจายงบประมาณลงทุนประจําป ๒๕๕๗ สําหรับ
โครงการฯ จํานวน ๓๓๓.๒ ลานบาท ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให กฟผ. รับขอสังเกตเพ่ิมเติมของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง เก่ียวกับการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบข้ันตอน    
การดําเนินงานอยางชัดเจนเพ่ือปองกันการรองเรียนจากประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการขยายและปรับปรุงระบบ
ไฟฟา การทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedge) การวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง    
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบพลังงานไฟฟาของประเทศเพ่ือลดความเสี่ยงดานความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟา รวมถึงการเตรียมแนวทาง 
แกไขปญหาดานการจัดหาเช้ือเพลิงและกําลังผลิตไฟฟาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การใหความสําคัญกับการสงเสริม รณรงค และใหความรู
กับผูใชไฟฟาเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน การดําเนินโครงการฯ ดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะกรณีโครงการท่ีมีการรอนสิทธิ   
จากพ้ืนท่ีเอกชน เพ่ือมิใหสงผลกระทบและเกิดการตอตานโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี ในการบริหารจัดการ
การจัดซื้อท่ีดินใหรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาใชแหลงเงินกูในประเทศเปนลําดับแรก รวมท้ังบริหารจัดการเรื่อง
การเงินและการลงทุนใหสอดรับกับแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยน โดยพิจารณากําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในกรณีท่ี         
ผลการดําเนินงานทางดานการเงินไมเปนไปตามประมาณการตั้งไว และใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินขององคกร      
ในระยะยาว โดยพิจารณารูปแบบการระดมทุนท่ีมีตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๖ ปรากฏวามีสัดสวนการใชเอทานอล        
จากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง เทากับ ๗๓.๘ : ๒๖.๒ คิดเปนปริมาณการใชเอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง เทากับ 
๑๗๔,๔๖๗,๒๘๐ ลิตร : ๖๒,๐๒๔,๓๒๐ ลิตร คิดเปนปริมาณหัวมันสด จํานวน ๔๐๘,๘๘๓ ตัน 
                ๒. สรุปผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๖ และไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๖ 
ปรากฏวามีสัดสวนการใชเอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลังไดเพ่ิมข้ึนจาก ๗๗.๕ : ๒๒.๕ เปน ๗๓.๘ : ๒๖.๒ รวมเปน
สัดสวนเฉลี่ยท้ัง ๒ ไตรมาส เทากับ ๗๕.๕ : ๒๔.๕ คิดเปนปริมาณเอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง เทากับ 
๓๓๒,๑๘๘,๗๑๐ ลิตร : ๑๐๗,๗๔๗,๕๖๐ ลิตร หรือ  คิดเปนการใชหัวมันสดสําหรับการผลิตเอทานอล รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๖๙๙,๐๐๖ ตัน ท้ังน้ี คาดวาในป ๒๕๕๖ จะมีการใชหัวมันสดผลิตเอทานอลประมาณ ๑.๙ ลานตัน ซึ่งสูงกวาเปาหมาย ๑.๖ ลานตัน 
เน่ืองจากในป ๒๕๕๖ คาดวาจะมีการใชเอทานอลรวมเฉลี่ย ๒.๖ ลานลิตรตอวัน สูงกวาเปาหมายการใชเอทานอล ๒ ลานลิตรตอวัน 
คิดเปนรอยละ ๓๐ 
                ๓. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ บริษัท อี85 จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังหยุดการผลิต
เอทานอลในเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือปรับปรุงระบบบอบําบัดตามคําสั่งของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
รวมท้ังผูผลิตเอทานอลบางรายเปนผูผลิตรายใหมเพ่ิงเริ่มผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยทําใหเดินเครื่องไดไมเต็มกําลังการผลิต และผูคานํ้ามัน
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ บางราย ไมสามารถซื้อเอทานอลจากมันสําปะหลัง           
ไดตามสัดสวน สําหรับแนวทางการแกไขปญหา กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานไดประชุมรวมกับผูคานํ้ามันตามมาตรา ๗ 
เพ่ือขอความรวมมือใหรับซื้อเอทานอลตามสัดสวนเอทานอลจากกากนํ้าตาล : มันสําปะหลัง ๖๒ : ๓๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี 
                        ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได และการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                              ๑.๑.๑ ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ไดกํากับกิจการพลังงานตามแผนการดําเนินงานฯ อยางครบถวน โดยมีผลสําเร็จการดําเนินงานท่ีสําคัญ ๔ ดาน ไดแก     
การประกอบกิจการพลังงานมีมาตรฐานความปลอดภัย วิศวกรรมและสิ่งแวดลอมสูงข้ึน ดวยการกํากับผานการอนุญาตท่ีมีการบูรณาการ
กับหนวยงานอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการขอรับใบอนุญาต การกํากับการจัดหาพลังงานมีความเปนธรรมและโปรงใส 
การมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพ่ือพัฒนาพลังงานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ และมีการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง รวมท้ังการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกํากับกิจการพลังงานและการบริหารงานองคกรตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
                              ๑.๑.๒ การจัดเก็บรายไดและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ กกพ. ไดดําเนินการ          
ตามแผนการดําเนินงานฯ อยางครบถวน สามารถจัดเก็บรายได และเบิกจายงบประมาณ ซึ่งเปนไปตามแผนการดําเนินงาน       
โดย ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะจัดเก็บรายไดฯ ไดจํานวน ๗๙๙.๗๙ ลานบาท และจะเบิกจายงบประมาณรวมท้ังผูกพัน
สัญญาไดจํานวน ๗๙๙.๔๘ ลานบาท ท้ังน้ี กกพ. อยูระหวางการจัดหาสถานท่ีทําการสํานักงาน กกพ. เปนการถาวร และจัดสรร         
เงินงบประมาณเหลือจายในปงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ีไวแลว จํานวนประมาณ ๑๙๗ ลานบาท และจะกันเงินเปนภาระ   
ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม (ถามี) เพ่ือใหเพียงพอตอการจัดหาสถานท่ีทําการสํานักงาน กกพ. 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

                        ๑.๒ เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจายและประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีแผนการดําเนินงานฯ ท่ีสําคัญ ไดแก การบูรณาการงานออกใบอนุญาต ใหเปนแบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service : OSS) เพ่ือเสริมสรางกระบวนการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหทันสมัยมากยิ่งข้ึน การกํากับการรับซื้อไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
ใหจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยไดตามแผน PDP และ AEDP การคุมครองสิทธิของผูใชพลังงานและผูมีสวนไดเสียดวยแผนคุมครอง
ผูใชพลังงานท่ีมุงเนนใหเกิดผลในทางปฏิบัติดวยการสรางความตระหนักรูผานเวทีการมีสวนรวม และการบูรณาการงานพิจารณา     
ขอรองเรียน/พิพาทของผูใชพลังงาน และผูมีสวนไดเสียดวยการพัฒนาฐานขอมูลผูรองเรียน รวมท้ังการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
โดยพัฒนากระบวนการกํากับกิจการพลังงานและการบริหารจัดการสํานักงานใหทันสมัย สอดคลองตามเกณฑ PMQA 
                ๒. ใหกระทรวงพลังงาน โดย กกพ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติท่ีเห็นควรจัดทําแผนบริหารงบประมาณ โดยมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
รวมท้ังคํานึงถึงการบริหารจัดการคาใชจายอยางประหยัด เพ่ือใหการใชจายรายไดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาธรรมเนียม
การประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งเปนตนทุนสวนหน่ึงในการคํานวณอัตราคาไฟฟา เกิดประโยชนสูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง องคกรรวมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแปลง 

A-18 ในพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ แปลง A-18 ในพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย-
มาเลเซีย 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-มาเลเซียลงนามในรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแปลง A-18 
กับกลุมผูซื้อกาซ เมื่อรางสัญญาฯ ไดผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
                ๓. อนุมัติใหนําวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับในสัญญาไดตามนัยมติคณะรัฐมนตร ี     
เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐ) 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี และขอยกเลิกโครงการขยายโครงขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ CDMA 
   คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
              ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง   
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                        ๑.๑ เห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ HSPA ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยมีรูปแบบการใหบริการขายสงบริการ (Wholesaler) และผูใหบริการขายตอบริการ 
(Reseller) บนเทคโนโลยี HSPA เพ่ือใหสามารถใหบริการแกผูใชบริการรายเดิมและปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจสื่อสารไรสาย   
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ใหสามารถแขงขันในตลาดโทรคมนาคม รวมท้ังเรงฟนฟูฐานะการเงินเพ่ือให
องคกรอยู ไดแมไมมีรายไดจากสัญญาสัมปทาน ภายใตแผนยุทธศาสตร เ พ่ือพลิกฟนฐานะการเงิน ป ๒๕๕๖-๒๕๖๐                  
ซึ่งคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบแผนดังกลาวแลว 
 
 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                             (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                        ๑.๒ อนุมัติใหยกเลิกโครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ CDMA สวนภูมิภาค มูลคา ๓,๘๐๐ ลานบาท 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ [เรื่อง โครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ CDMA ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)] อนุมัติใหดําเนินโครงการดังกลาว เน่ืองจากหมดความจําเปนจากการท่ี กสท เลือกใชระบบ HSPA 
แทนระบบ CDMA ในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหม 
                        ๑.๓ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะกระทรวงเจาสังกัดตรวจสอบการดําเนิน
โครงการดังกลาวของ กสท ใหถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด และตรวจสอบขอเท็จจริง     
ของการดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ HSPA รวมท้ังจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการและติดตาม
การดําเนินการอยางใกลชิด 
                        ๑.๔ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะกระทรวงเจาสังกัดควรตรวจสอบ
การดําเนินโครงการดังกลาวของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมาย         
ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด และตรวจสอบขอเท็จจริงของการดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ HSPA 
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการและติดตามการดําเนินการอยางใกลชิด และกระทรวงการคลังควรพิจารณาปรับปรุง
รูปแบบการดําเนินงาน บทบาท และความจําเปนในการคงสภาพของรัฐวิสาหกิจในธุรกิจโทรคมนาคมใหสอดคลองกับสถานการณ
การแขงขันในปจจุบันและเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจขององคกร ไปดําเนินการ รวมท้ังใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ กสท และไมสงผลกระทบตอผูใชบริการ 
                ๒. ใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการตอไปได โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเห็นวา ในอนาคตหาก กสท มีความประสงคท่ีจะยกเลิกการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ 
CDMA ท้ังหมด ก็จําเปนท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศท่ีเก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในฐานะหนวยงานท่ีกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และให กสท 
พิจารณาถึงความผูกพันและผลกระทบในสัญญาท่ีเก่ียวของกับโครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ CDMA รวมถึง
ผลกระทบตอผูใชบริการระบบดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
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                                    (๑ ตลุาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
                           

 

 

๔๔ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๔ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหน่ึง โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เก่ียวกับเรื่องอํานาจในการกูยืมเงินของมหาวิทยาลัย โดยเห็นควรกําหนดกรอบวงเงินใหชัดเจน และหากเกินวงเงิน   
ท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ อํานาจในการปกครอง ดูแล และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ซึ่งสมควร            
ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขในการใชท่ีราชพัสดุ การใหมหาวิทยาลัยตองนําเงินรายไดฝากกับกระทรวงการคลัง 
หากจะฝากกับธนาคารตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง การกําหนดใหรัฐบาลตองจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป ควรแกไข
เปนใหจัดสรรตามความจําเปน เหมาะสม สอดคลองกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ และปรับปรุงแกไขเก่ียวกับระบบบัญชี
และการจัดทํางบการเงิน รวมท้ังใหตัดรางมาตรา ๑๕ วรรคสาม เก่ียวกับการใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเปน
คาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ในสัดสวนเดียวกับกรณีท่ีมีการปรับเงินคาใชจาย
ดังกลาวใหกับขาราชการ เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
                ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ควรคํานึงถึงการพัฒนาและการผลิตกําลังคนเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียนและการแขงขันในระดับนานาชาติ โดยการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
การพัฒนาระบบการจัดการองคความรู การสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ   
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ และกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารและดําเนินงาน  
ในทุกระบบขององคกร นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรใหความสําคัญในการพัฒนาและวางระบบการบริหารการเงิน
การคลังท่ีเอ้ือตอประโยชนสูงสุดตอการวางแผนการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหสามารถรองรับการพัฒนาประเทศ 
รวมท้ังติดตามประเมินผลเพ่ือหาจุดท่ีคุมทุนในการจัดการศึกษาของแตละสาขาวิชาเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการประกอบการวางแผน 
การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีเปนรูปธรรมในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การใชอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเพ่ือบรรจุบัณฑิตครูคืนถิ่นตาม

โครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)    

ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติในหลักการใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใชอัตราขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการในทุกปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนพระราชทาน “บัณฑิตครูคืนถ่ิน” โครงการกองทุนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เทาจํานวนนักศึกษาทุน
ท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ใหไดรับการบรรจุเปนขาราชการครูสังกัด สพฐ. ในโรงเรียนท่ีอยูในโครงการกองทุน 
การศึกษา หรือโรงเรียนเครือขายในภูมิลําเนาทองถ่ินของตนเอง ตามเง่ือนไขขอผูกพันของโครงการฯ โดยใหรายงานจํานวนอัตรา
เกษียณอายุราชการท่ีตองใชในการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทานในแตละปการศึกษาใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย        
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) รับทราบดวย ท้ังน้ี เพ่ือใหทันตอการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทานเปนการเฉพาะเทาจํานวน      



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
               (๑ ตุลาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

ท่ีจะใชในการบรรจุในแตละปงบประมาณ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)] 
                ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)     
ท่ีเห็นควรมีการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลังคนในภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ
ขององคกร ควรเนนการบรรจุครูผูสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนตามกลุมสาระการเรียนรู และความตองการของโรงเรียน      
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการฯ รวมท้ังควรจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับแผนความตองการอัตรากําลังคนและขอมูลครูของโรงเรียนท่ีอยู     
ในพ้ืนท่ีของโครงการฯ ใหมีความชัดเจน อาทิ จํานวนอัตราและจํานวนโรงเรียนท่ีขอบรรจุครู จํานวนบัณฑิตครูคืนถ่ินในแตละป 
จํานวนครูท่ีขาดแคลนในแตละสาขาวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรู และการวิเคราะหถึงผลกระทบในการบริหารจัดการอัตรากําลังคร ู
กรณีหากมีการยุบหรือยกเลิกโรงเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษดังกลาวในระยะยาว เพ่ือเปนขอมูลประกอบให คปร. พิจารณาตามเหตุผล
ความจําเปนเปนป ๆ ไป สําหรับการดําเนินการในปตอไป เห็นควรดําเนินการตามขอเสนอมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ตามมติ คปร. ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติใชเงินเหลือจาย งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบตามท่ีผูอํานวยการสํานักงบประมาณมีความเห็นเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษาไดกันเงินเหลือจายของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว จึงเห็นสมควรอนุมัติ               
ใหกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ใชเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๙,๕๒๖,๕๐๐ บาท เพ่ือชําระหน้ีคาสาธารณูปโภคเปนคาเชาใชบริการอินเทอรเน็ตโครงการอินเทอรเน็ต 
เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Net) โดยทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป 
                ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณเพ่ือชําระคาสาธารณูปโภคเปนคาเชาใชบริการอินเทอร เ น็ตโครงการอินเทอร เ น็ตเ พ่ือการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Net) ในปงบประมาณตอ ๆ ไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอเสนอความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ใหเกิดความมั่นคงและย่ังยืนในระยะยาว 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบในหลักการของขอเสนอความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ตามมติท่ีประชุมหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามท่ี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ อนุมัติในหลักการใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหลักท่ีรวมประสานปฏิบัติภารกิจ   
ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
เปนประจําทุกป โดยใหทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป 
                    ๑.๒ เห็นชอบใหสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรปีระสานกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอความรวมมือ
หนวยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือรวมสมทบทุน 
การศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกป ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวปละประมาณ 
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป 
 
 



                          สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                    (๑ ตลุาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
                           

 

 

๔๖ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๖ 

       ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)    
ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ โดยคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติหลักการ                   
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน )เก่ียวกับการกําหนด  
ใหมีระบบการรับรองความสามารถ และการกําหนดใหมีศูนยประเมินความสามารถท้ังภาครัฐและเอกชน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เปนศูนยประเมินความสามารถกลางน้ัน เปนบทบาทท่ีซ้ําซอนกับการดําเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) จะเปน
การเพ่ิมภาระงบประมาณของประเทศ และอาจสรางความสับสนใหกับประชาชนผูรับบริการ จึงควรใหความสําคัญกับการสรางระบบ
การรับรองความสามารถท่ีเปนเอกภาพ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเพ่ิมขีดความสามารถของแรงงานไทยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ 
  ๑. รับทราบรายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพ
แหงชาติ ระยะท่ี ๑ และระยะท่ี ๒ และขอสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ 
(กพร.ปช.) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ การดําเนินการระยะท่ี ๑ ท่ีประชุม กพร.ปช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติ
เห็นชอบผลการดําเนินงาน ระยะท่ี ๑ การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานฯ ประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ดาน ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ/ฝมือแรงงาน ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาฐานขอมูลดานแรงงาน ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
จัดทําแผนการพัฒนากําลังคน ยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารจัดการเครือขายการพัฒนาแรงงาน และยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาฝมือแรงงาน
เพ่ือรองรับการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมืออยางเสรีในภูมิภาค ASEAN และมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร     
การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร     
ในระยะท่ี ๒ ใหบรรลุเปาหมาย และใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในระยะท่ี ๒ 
                    ๑.๒ การดําเนินการระยะท่ี ๒ ท่ีประชุม กพร.ปช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติ
เห็นชอบผลการดําเนินงาน ระยะท่ี ๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดรวมกําหนดเปาหมายของการพัฒนาแรงงานและการฝกอาชีพ
ของประเทศ ประกอบดวย เปาหมายระยะสั้น (ภายใน ๒ ป) เปาหมายระยะกลาง (ภายใน ๕ ป) และเปาหมายระยะยาว (ภายใน 
๑๐-๑๕ ป) 
                    ๑.๓ การดําเนินการตอไปในระยะท่ี ๓ การพัฒนาแผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติงาน (Roadmap)            
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ไดแก การปรับบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของและแนวทางการบูรณาการ      
การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐเพ่ือเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการกําหนดทิศทาง การทําแผนปฏิบัติราชการและการวางแผน
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะฝมือแรงงานและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศใหตรงกับความตองการแรงงานระดับอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ วงเงิน ๒ ลานลานบาท และนโยบายสรางรายไดจากการทองเท่ียว ๒ ลานลานบาท 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
               (๑ ตุลาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

                     ๑.๔ ขอสังเกตของ กพร.ปช. ท่ีเห็นควรจัดตั้งสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใหเปนหนวยงาน   

ท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือเทียบเทากรม เพ่ือรองรับภารกิจดานขอมูลกําลังแรงงานในภาพรวมของประเทศท้ังดานอุปสงคและอุปทาน 

สามารถทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูลความตองการแรงงานทุกภาคสวน พยากรณตัวเลขความตองการแรงงานท้ังรายอุตสาหกรรม   

และรายพ้ืนท่ีเปนประจําทุก ๆ เดือน เพ่ือใหหนวยงานท้ังภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ทุกแหงสามารถนําขอมูล   

ไปใชประโยชนและปรบัปรุงการประมาณการหรือการคาดการณตัวเลขดานกําลังคนไดอยางถูกตอง รวมท้ังการสงสัญญาณใหภาคการศึกษา

สามารถผลิตคนใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานไดอยางถูกตอง โดยมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศของศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ

ทําการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลดานแรงงานดังกลาว 

 ๒. ใหกระทรวงแรงงานรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นวา ในการพัฒนาแรงงานตามกรอบยุทธศาสตร       

ควรจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ              

ไปดําเนินการดวย 

 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เร่ือง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล 

และแผนการขับเคลื่อนมติฯ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังน้ี 

                        ๑.๑ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพ

จากโรงไฟฟาชีวมวล พรอมท้ังแผนการขับเคลื่อนมติฯ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตามมติฯ ท่ีเก่ียวของตอไป 

ยกเวนประเด็นการหามใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล [ตามมติฯ ขอ ๑.๔ (๘)] และประเด็นการใหกระทรวง

สาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ [ตามมติฯ ขอ ๑.๖ (๒)] ใหดําเนินการ 

                              ๑.๑.๑ การหามใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล [ตามมติฯ ขอ ๑.๔ (๘)] ใหกระทรวงพลังงาน

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรการในการลดและเลิกการใชถานหิน

เปนเช้ือเพลิง ในโครงการโรงไฟฟาชีวมวลใหชัดเจน โดยเฉพาะในโรงไฟฟาชีวมวลท่ีมีขนาดกําลังผลิตกระแสไฟฟารวมต่ํากวา      

๑๐ เมกะวัตต 

                              ๑.๑.๒ การใหกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

[ตามมติฯ ขอ ๑.๖ (๒)] ใหกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) รวมกับกระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงานดําเนินการปรับปรุงการจัดทําประมวลหลักการปฏิบัติงาน (COP) โดยใหมีมาตรการควบคุมและปองกันผลกระทบ

ตอสุขภาพอยางครอบคลุมดวย และใหกรมอนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของศึกษา

ความเหมาะสมในการออกประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหการประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวล     

เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอไป 

                ๒. ยกเวนประเด็นการหามใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวล [ตามมติฯ ขอ ๑.๔ (๘)] และประเด็นการให

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศใหโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ [ตามมติฯ ขอ ๑.๖ (๒)] ใหกระทรวง

พลังงานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาในประเด็นดังกลาววาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม

เพียงใด หรือมีแนวทางใดท่ีเหมาะสม และนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 



                          สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                                    (๑ ตลุาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
                           

 

 

๔๘ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ  ๔๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. เห็นชอบยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสตอไป ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยทิศทางยุทธศาสตรฯ 
ประกอบดวย ๒ ทิศทาง ดังน้ี 
                        ๑.๑ ทิศทางยุทธศาสตร “นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร คือ 
                              ๑.๑.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑ เรงรัดขยายการดําเนินงานปองกันท่ีรอบดาน ดวยชุดบริการท่ีไดมาตรฐานบนฐาน
ของการคุมครองสิทธิมนุษยชนและมีความละเอียดออนเรื่องเพศวิถี ใหครอบคลุมประชากรท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงและคาดวาจะมี
จํานวนการติดเช้ือเอชไอวีรายใหมมากท่ีสุด 
                              ๑.๑.๒ ยุทธศาสตรท่ี ๒ เรงรัดขยายการดําเนินงานใหการปกปองทางสังคมและปรับเปลี่ยนสภาวะ
แวดลอมทางกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอการปองกันและการดูแลรักษา 
                              ๑.๑.๓ ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพ่ิมความรวมรับผิดชอบและเปนเจาของรวมในระดับประเทศ จังหวัด และทองถ่ิน 
ในการขยายการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของประเทศ 
                              ๑.๑.๔ ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบขอมูลเชิงยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสในทุกระดับ 
                        ๑.๒ ทิศทางยุทธศาสตร “การผสมผสานและบูรณาการใหมาตรการและแผนงานปจจุบันมีคุณภาพ เขมขน 
และมีความยั่งยืน” ประกอบดวย ๑ ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยกระดับคุณภาพมาตรการและแผนงานท่ีมีอยูเดิมใหเขมขน
และบูรณาการ 
                ๒. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเห็นควรระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบประสานการทํางานสื่อสารสาธารณะเรื่องเอดสท่ีทําหนาท่ี
จัดการความรู สงตอประเด็นการสื่อสารใหมีความตอเน่ืองอยางมีเอกภาพ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในการบริหารจัดการขอมูลการใหบริการทางการแพทยโดยพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพแหงชาติ (National Health 
Information System : NHIS) เพ่ือบูรณาการขอมูลและสารสนเทศสุขภาพดานการรักษา ปองกัน ควบคุมโรคและการบริหาร
จัดการโดยรวมของประเทศ การใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมเด็กนักเรียน วัยรุน และนักศึกษาอยางมุงผลสัมฤทธ์ิ     
ในเรื่องการเขาถึงขอมูลสิทธิและบริการ การรับบริการปองกัน และกําหนดเปนแนวทางหลักท่ีตอบสนองยุทธศาสตรประเทศ
โดยเฉพาะการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตในสวนการสงเสริมปองกันของกลุมเด็กและเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ป 
รวมท้ังใหความสําคัญกับการสื่อสารเรื่องการมีเพศสัมพันธปลอดภัย และการตรวจหาเช้ือเอชไอวีในกลุมประชากรท่ัวไป              
ท่ีนอกเหนือจากกลุมเสี่ยง เพ่ือใหประชาชนเฝาระวังสุขภาพของตนเอง และลดโอกาสในการถายทอดเช้ือเอชไอวีใหกับผูอ่ืน โดยให
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพมีบทบาทหนาท่ีในการจัดงบประมาณตั้งตนหรือสมทบเพ่ือสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ และมีการรณรงคในเรื่องดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. ....            
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต 
การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได 
 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
               (๑ ตุลาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การต้ังงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปรับเพ่ิมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา ๑๓ บาทตอคนตอวัน เปน ๒๐ บาทตอคน
ตอวัน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาอาหารกลางวันในอัตรา ๑๓ บาทตอคน
ตอวัน ปรับเพ่ิมข้ึนเปนอัตรา ๒๐ บาทตอคนตอวัน ท้ังน้ี สําหรับงบประมาณในการดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
โดยงบประมาณคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนท่ีจะเพ่ิมข้ึนจํานวน ๖๕๙,๙๐๖,๘๐๐ บาท ใหขอรับการสนับสนุน
จากดอกผลของเงินกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
                    ๑.๒ ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียนพิจารณาเสนอปรับอัตรา
คาอาหารกลางวันทุกป ใหสอดคลองกับราคาสินคาและภาวะเศรษฐกิจ โดยใหคํานึงถึงปริมาณและคุณคาทางโภชนาการเปนสําคัญ 
                ๒. การปรับเพ่ิมอัตราคาอาหารกลางวันของนักเรียนในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร         
ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการอยางครบถวน จึงใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงสาธารณสุขพิจารณากําหนดเกณฑช้ีวัด
มาตรฐานอาหารและโภชนาการของนักเรียนใหไดรับสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนและมีปริมาณท่ีเหมาะสม        
กับวัยกอนเริ่มดําเนินการ รวมท้ังใหมีการติดตามและประเมินผลภาวะโภชนาการของนักเรียนหลังจากไดรับงบประมาณในสวนน้ี    
เพ่ิมแลว โดยใหกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะทุก ๖ เดือน 
                ๓. ใหกระทรวงศึกษาธิการนําแนวทางดําเนินการตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปรับใชกับโครงการน้ีดวย 
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ          
ใหมีกฎหมายวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยท่ีเห็นควรพิจารณาการยกรางกฎหมายดังกลาวใหครอบคลุมในประเด็น
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงบริบทการพัฒนาของประเทศ ภัยคุกคามและความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการเสื่อมสลายหรือการสูญหาย       
ของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ   
ท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาค และความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับมาตรา ๘ (๔) และมาตรา ๑๑ ก (๓) กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ประเด็นคําวา “สุขภาพ” ควรกําหนดใหชัดเจนและเก่ียวของกับรางพระราชบัญญัติฯ โดยแกเปน “การแพทยแผนไทย” 
รวมท้ังเพ่ิมองคประกอบ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนคณะกรรมการคุมครองและสงเสรมิมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได
ประจําจังหวัด ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ         
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
                ๒. ใหกระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติฯ ควรสอดคลอง
กับแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนวาดวยการสรางอัตลักษณอาเซียน โดยเฉพาะการสงเสริมการสงวน      
และอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน โดยการพัฒนาและปรับปรงุกฎระเบียบภายในประเทศและกลไกระดับภมูิภาคเพ่ือปกปอง
รักษาและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน นอกจากน้ี ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธและสรางความตระหนักรู
ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนเก่ียวกับเรือ่งมรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีจับตองไดและไมไดอยางตอเน่ือง เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษา สืบทอด และพัฒนา ผานแผนงาน       
และโครงการท่ีบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      สรปุสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                       (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

 ๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

 ๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรบัทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังน้ี 
                ๑. การปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงรถยนต 
                    ๑.๑ เห็นชอบใหปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดระดับเสียง
รถยนต ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใหเปนไปตามรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
                    ๑.๒ ใหกรมควบคุมมลพิษนํารางประกาศฯ ท่ีปรับแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป และให
กรมการขนสงทางบกระบุความเร็วรอบของเครื่องยนตท่ีใหกําลังสูงสุดไวในสมุดทะเบียนรถ สําหรับรถยนตท่ีจดทะเบียนใหม      
นับจากวันท่ีประกาศฯ มีผลใชบังคับ 
                ๒. แนวทางการนํากลับและสงกลับของเสียอันตรายท่ีเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย 
                    ๒.๑ เห็นชอบแนวทางการนํากลับและสงกลับของเสียท่ีเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ในการประชุมครั้งท่ี ๓๖-๒/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๔๐-๒/๒๕๕๖     
เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
                    ๒.๒ ใหกรมควบคุมมลพิษนําแนวทางดังกลาวเผยแพรใหแกผูเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ
ขนสงสินคา และผูสนใจท่ัวไป และประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะตาง ๆ เพ่ือใหผูเก่ียวของไดรับทราบและนําไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
                ๓. รางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓.๑ เห็นชอบรางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับปรุงขอมูลดานพลังงานในรางรายงานฯ ใหสมบูรณ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
ตอไป 
  ๓.๒ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม และนําความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไปใชเปนกรอบในการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอไป 
                ๔. รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 
ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. .... 
                    ๔.๑ เห็นชอบรางประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 
ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเน้ิง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลอุโมงค อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน พ.ศ. .... และใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนํารางประกาศฯ            



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
            

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป 
                    ๔.๒ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการ 
                ๕. โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานนราธิวาส ของกรมการบินพลเรือน 
                    ๕.๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานคมนาคม ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานนราธิวาส ของกรมการบินพลเรือน โดยใหกรมการบินพลเรือนดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามท่ีกําหนดไว  
ในรายงานฯ และใหตรวจสอบขอมูลในเอกสารใหถูกตองครบถวน กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
                    ๕.๒ นําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
                ๖. โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน ๔ ชองจราจร (ระยะท่ี ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน ตาก-อ.แมสอด 
ของกรมทางหลวง 
                    ๖.๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานคมนาคมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน ๔ ชองจราจร (ระยะท่ี ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน ตาก-อ.แมสอด ของกรมทางหลวง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป โดยใหกรมทางหลวงดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามท่ีกําหนดไวในรายงานฯ  
                    ๖.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๗ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป 
                ๗. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแรโครงการเหมืองแรสังกะสี ของบริษัท      
ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ประทานบัตรท่ี ๓๐๗๖๙/๑๕๕๒๕ รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตร       
ท่ี ๓๐๗๗๙/๑๕๗๙๗ ตั้งอยูท่ีตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
                    ๗.๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานเหมืองแร และอุตสาหกรรมถลุง หรือแตงแร ซึ่งใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ภายหลังการทําเหมืองแร โครงการเหมืองแรสังกะสีฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในการอนุญาตใหบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมสอด เพ่ือการทําเหมืองแร โดยใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวในรายงานฯ อยางเครงครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดใหกรมปาไม
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ       
ทราบปละ ๑ ครั้ง 
                    ๗.๒ ใหกรมปาไมนํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแรโครงการฯ ไปกําหนด    
เปนเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ รวมท้ังใหกรมปาไม             
และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแร
โครงการฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน 
                    ๗.๓ ใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรนํามาตรการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการทําเหมืองแร
ไปกําหนดเปนเง่ือนไขเพ่ิมเติมแนบทายใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร และใหถือเปนแนวปฏิบัติสําหรับโครงการลักษณะ
เดียวกันทุกโครงการ 
                    ๗.๔ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เก่ียวกับการใหผูประกอบกิจการโครงการเหมืองแรทุกโครงการดําเนินการตามข้ันตอนการขอตออายุหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 



                      สรปุสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                       (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

หรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติลวงหนาไดเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป กอนท่ีอายุหนังสือขออนุญาตฯ จะสิ้นสุดลง        
และประสานแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
                ๘. โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพมา มายังสถานีควบคุมกาซท่ี BVW 01     
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ีตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
                    ๘.๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบก   
จากชายแดนไทย-สหภาพพมาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ    
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามท่ี
กําหนดไวในรายงานฯ 
                    ๘.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 
                ๙. โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครสวรรค (เพ่ือขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสง 
และอุตสาหกรรมเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดอางทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค 
                    ๙.๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก      
นครสวรรคฯ โดยใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามท่ีกําหนดไวในรายงานฯ 
                    ๙.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 
                  ๑๐. โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา (เพ่ือขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสง
และอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ีอําเภอแกงคอย และอําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อําเภอปากชอง อําเภอสีคิ้ว และอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
                     ๑๐.๑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน ตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก 
นครราชสีมาฯ โดยใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามท่ีกําหนดไวในรายงานฯ 
                      ๑๐.๒ ใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังน้ี 
             ๑. เหตุการณทอสงนํ้ามันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณมาบตาพุดจังหวัดระยอง 
                    ๑.๑ รับทราบสถานการณเหตุการณทอสงนํ้ามันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณมาบตาพุดจังหวัดระยอง และการดําเนินงาน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนงานแกไขและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบริเวณอาวพราว เกาะเสม็ด และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากคราบนํ้ามัน 
                    ๑.๒ ใหกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจาทา เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน รวมท้ังพิจารณาแตงตั้งเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมควบคุมมลพิษ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาท่ี       
เปนพนักงานเจาหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
                    ๑.๓ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณทอสงนํ้ามันดิบรั่วไหล 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
            

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                    ๑.๔ ใหบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) นําแผนการแกไขและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดลอมไปดําเนินการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต และรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ          
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                ๒. แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามมาตรการ
อนุรักษพ้ืนท่ีชุมนํ้า ขอ ๑๐ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
                    ๒.๑ เห็นชอบใหมีการปรับปรุงมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมนํ้า ขอ ๑๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เปนดังน้ี “ใหมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการซึ่งตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีออกตามมาตรา ๔๔ (๓) และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม        
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การทบทวนการกําหนด
ประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐท่ีตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (๑๓ กันยายน ๒๕๓๗) ท่ีอยูในพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีเปนแรมซาร ไซต (Ramsar site) พ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติ” และใหสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
                    ๒.๒ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดลอมทบทวนคํานิยาม (Definition) ของพ้ืนท่ีชุมนํ้าของประเทศไทยใหเปนไปตามความมุงหมายของอนุสัญญาวาดวย
พ้ืนท่ีชุมนํ้า รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติใหมีความชัดเจน
เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานของประเทศ พรอมท้ังทบทวนสถานภาพและปรับปรุงทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมนํ้า      
ท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติใหมีความถูกตองเหมาะสม และนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา 
นอกจากน้ี ใหจัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขตและแนวกันชน (Buffer Zone) สําหรับพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
ท่ียังไมมีขอบเขตชัดเจน 
                    ๒.๓ เห็นชอบใหปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุมนํ้า           
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยใหนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 
                    ๒.๔ ใหเรงรัดการดําเนินการตามมติทุกขอ เน่ืองจากพบวามีปญหาการบูรณะแหลงนํ้าธรรมชาติจากนํ้าทวมใหญ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการใชงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท 
                ๓. การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง พิจารณาแกไขปญหาอุปสรรค       
และระยะเวลาการพิจารณาโครงการท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ                  
แหงราชอาณาจักรไทย 
                    ๓.๑ เห็นชอบหลักการในการแกไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ         
หรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันท่ี 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทํารางประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับท่ี ๔) และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
                    ๓.๒ เห็นชอบหลักการในการแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นชอบ
องคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานสํานักนายกรัฐมนตรีในการปรับแกไขระเบียบดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                ๔. การกําหนดประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (การผลิต กําจัด หรือปรับแตงสารกัมมันตรังสี) 
                    ๔.๑ เห็นชอบใหยกเลิกโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีออกตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี             
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลําดับท่ี ๖ “การผลิต กําจัด หรือปรับแตงสารกัมมันตรังสี ทุกขนาด” และใหใชความตอไปน้ีแทน “การผลิต   
มีไวครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูท่ีมีกําลังตั้งแต ๒ เมกะวัตตข้ึนไป” 
                 ๔.๒ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดลอมจัดทํารางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดใหการผลิต มีไวครอบครอง หรือใช         

ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูท่ีมีกําลังตั้งแต ๒ เมกะวัตตข้ึนไป เปนโครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชน



                      สรปุสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                       (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

อยางรุนแรงท้ังทางดานสุขภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ        

กอนดําเนินการออกประกาศและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

                ๕. การกําหนดประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (อุตสาหกรรมผลิตถานโคก ทุกขนาด) 

                    ๕.๑ เห็นชอบการกําหนดใหอุตสาหกรรมผลิตถานโคกทุกขนาดเปนโครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบ      

ตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

                    ๕.๒ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจัดทํารางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมผลิตถานโคก 

ทุกขนาด เปนโครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิง่แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สุขภาพ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการออกประกาศและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

                    ๕.๓ เห็นชอบในหลักการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับปรุงโครงสรางขององคกร      

และเพ่ิมอัตรากําลังของเจาหนาท่ีสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถรองรับงานดานการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาระบบการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใหการสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาวตอไป 

 

 ๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชนท่ีดินและ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดลอม 

 

 ๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง ขออนุมัติใหเพ่ิมวงเงินคากอสรางตามปริมาณงานท่ีทําจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract รายการทํานบดิน 

หัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. อนุมัติการเพ่ิมวงเงินคากอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้าคลองโพธ์ิ จังหวัดนครสวรรค 

ตามสัญญากอสรางลักษณะจายเงินคาจางตามปริมาณงานท่ีทําจริง (Unit Price Contract) จากวงเงินตามสัญญา ๓๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เปนวงเงิน ๔๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เพ่ิมข้ึน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๓.๖๔ ของวงเงินตามสัญญาเดิม) เพ่ือนําไปจายเปนคางาน 

กอสรางใหแกผูรับจางตามปริมาณงานท่ีดําเนินการจริง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

                ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ท่ีเห็นควรเรงรัดการกอสรางโครงการอางเก็บนํ้าคลองโพธ์ิ จังหวัดนครสวรรค ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือชวยเพ่ิมการเก็บกักนํ้าในลุมนํ้า

เจาพระยาสําหรับการบรรเทาปญหาอุทกภัย ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
            

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง      ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินและขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ รายการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งจากคลอง

บางไผใหญถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ใหเพ่ิมวงเงินคากอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งจากคลองบางไผใหญถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
๒๗,๐๐๖,๑๘๐.๔๘ บาท และเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ จากวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนวงเงิน ๘๐,๙๑๖,๑๘๐.๔๘ บาท 
                    ๑.๒ ใหขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ จากเดิมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๔     
เปนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังน้ี สําหรับคางานสวนท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน ๒๗,๐๐๖,๑๘๐.๔๘ บาท ใหกรมชลประทาน  
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือเปนคางานดังกลาวตอไป 
                ๒. ในการดําเนินการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งดังกลาว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) 
ตรวจสอบขอกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของท้ังหมด เชน กฎหมายเก่ียวกับการเดินเรือในนานนํ้าไทย ประมวล
กฎหมายท่ีดิน และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน และดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามขอกฎหมาย และระเบียบ
หลักเกณฑดังกลาว เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการและประโยชนสาธารณะโดยไมกระทบถึงสิทธิของเอกชนท่ีเก่ียวของ  
                ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติท่ีเห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาท่ีไดขยาย และกอนการดําเนินโครงการกอสรางอ่ืน      
ในอนาคต ควรมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียกอน พรอมท้ังมีการศึกษาออกแบบการกอสรางท่ีเหมาะสม     
กับสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีกอสรางอยางละเอียดรอบคอบเพ่ือปองกันการแกไขแบบกอสรางในภายหลัง ซึ่งจะทําใหเกิดความลาชา
ในการกอสรางและสิ้นเปลืองงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

 ๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ (ระหวางวันท่ี ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพ่ือเตรียมความพรอม และการใหความชวยเหลือ 
                    ๑.๑ สรุปการคาดหมายฝน ในชวงวันท่ี ๓๐ กันยายน-๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง หลังจากน้ันในชวงวันท่ี ๒-๖ ตุลาคม ๒๕๕๖     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และดานตะวันออกมีฝนลดลง แตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตมีฝนเพ่ิมข้ึน 
                    ๑.๒ การสั่งการเพ่ือเตรียมความพรอม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดสั่งการเพ่ือเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง และลมกระโชกแรง 
                ๒. สรุปสถานการณอุทกภัย ระหวางวันท่ี ๑๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เกิดอุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมขังระบาย
ไมทัน และนํ้าลนตลิ่ง มีพ้ืนท่ีประสบภัย รวมท้ังสิ้น ๓๒ จังหวัด ๒๓๔ อําเภอ ๑,๔๐๒ ตําบล ๑๑,๒๑๙ หมูบาน ๘๑๗,๘๕๖ 
ครัวเรือน ๒,๘๐๔,๐๘๕ คน มีผูเสียชีวิต ๒๓ ราย ยังคงมีสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี 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 
 
 



                      สรปุสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                       (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

                ๓. สรุปสถานการณภัยแลง/ฝนท้ิงชวง ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดท่ียังคงมีการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) จํานวน ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก บุรีรัมย และนครราชสีมา รวม ๑๔ อําเภอ 
๑๑๒ ตําบล ๑,๒๔๑ หมูบาน และจังหวัดท่ียังคงมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนท้ิงชวง) 
จํานวน ๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร ๑ อําเภอ (อําเภอลอง) รวม ๒ ตําบล ๑๘ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๑.๓๖๕ ครัวเรือน 
และพ้ืนท่ีการเกษตร ๑๑,๔๔๐ ไร 
                ๔. สรุปสถานการณแผนดินไหว ระหวางวันท่ี ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖          
เวลา ๑๒.๕๕ น. เกิดแผนดินไหวในทะเล ขนาด ๖.๓ ริกเตอร บริเวณหมูเกาะ Kermadec ประเทศนิวซีแลนด วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๔.๓๔ น. เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๖.๖ ริกเตอร บริเวณประเทศปากีสถาน วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๒๙ น. 
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๗.๕ ริกเตอร ความลึก ๔๒ กม. บริเวณประเทศปากีสถาน และวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๓.๔๒ น. 
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๗.๑ ริกเตอร บริเวณประเทศเปรู 
                ๕. สรุปสถานการณอุบัติภัย และเหตุการณสําคัญ ระหวางวันท่ี ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดลําพูน เกิดเหตุรถเกง 
เสียหลักพุงขามชองทางเดินรถไปชนกับรถเกง และรถจักรยานยนต บริเวณถนนสายเชียงใหม -ลําปาง หนาปมแกส                 
แยกบานรองสาว-บานมา หมูท่ี ๒ ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน มีผูเสียชีวิต ๖ ราย ไดรับบาดเจ็บ ๓ คน และจังหวัดพิษณุโลก      
เกิดเหตุรถไฟบรรทุกหิน ขบวนท่ี ๑๓๐๕ ชนกับรถยนตกระบะ บริเวณจุดตัดขามทาง หมูท่ี ๗ ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม     
มีผูไดรับบาดเจ็บ ๒ คน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ (ระหวางวันท่ี ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพ่ือเตรียมความพรอม และการใหความชวยเหลือ 
                    ๑.๑ สภาพอากาศ ในชวงวันท่ี ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภาคกลางตอนลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล      
ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน มีฝนตกชุกหนาแนน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนบน และอาวไทยมีกําลังแรง คลื่นสูง ๒-๓ เมตร และในชวงวันท่ี ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคง
มีฝนตกหนาแนน และมีฝนตกหนักบางแหง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอาวไทย มีกําลังออนลง 
                    ๑.๒ การสั่งการเพ่ือเตรียมความพรอม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดสั่งการเพ่ือเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง โดยใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเขต ๕ 
ศูนยเขต และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๑๓ จังหวัด ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และภาคใตตอนบนเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ซึ่งอาจสรางความเสียหายใหแกชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
                ๒. สรุปสถานการณอุทกภัย ขอมูล ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เกิดอุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมขังระบายไมทัน 
และนํ้าลนตลิ่ง ตั้งแตวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมท้ังสิ้น ๓๘ จังหวัด ๒๗๖ อําเภอ ๑,๗๑๖ ตําบล 
๑๓,๗๗๙ หมูบาน ๙๓๘,๔๓๕ ครัวเรือน ๓,๐๙๖,๒๐๒ คน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหาย ๓,๑๕๒,๐๘๓ ไร ถนน ๕,๓๙๗ สาย 
สะพาน ๒๙๙ แหง ทอระบายนํ้า ๔๒๖ แหง ฝาย/ทํานบ ๕๑๙ แหง บานเรือนถูกนํ้าทวม ๑๕,๖๑๐ หลัง โรงเรียน ๒๒๕ แหง     
วัด ๓๙๙ แหง และสถานท่ีราชการ ๕๗ แหง 
                ๓. สรุปสถานการณวาตภัย ระหวางวันท่ี ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุวาตภัยในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
นราธิวาส รวม ๔ ตําบล ๙ หมูบาน บานเรือนเสียหาย ๑๖๙ หลัง ประชาชนไดรับความเดือดรอน ๘๔๕ คน โรงเรียนปอเนาะ ๑ แหง 
และเสาไฟฟา ๓๐ ตน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดนราธิวาสรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการไฟฟา
สวนภูมิภาค เขาสํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือแลว 
                ๔. สรุปสถานการณภัยแลง/ฝนท้ิงชวง ขอมูล ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดท่ียังคงมีการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) ไดแก จังหวัดตาก บุรีรัมย และนครราชสีมา รวม ๑๔ อําเภอ ๑๑๒ ตําบล 
๑,๒๔๑ หมูบาน และจังหวัดท่ียังคงมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนท้ิงชวง) ไดแก 
จังหวัดแพร ๑ อําเภอ รวม ๒ ตําบล ๑๘ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๑,๓๖๕ ครัวเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตร ๑๑,๔๔๐ ไร 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
            

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

                ๕. สรุปสถานการณแผนดินไหว ระหวางวันท่ี ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๒๘ น. 
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๒.๕ ริกเตอร บริเวณตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๓๗ น. 
เกิดแผนดินไหวบนบก ขนาด ๒.๙ ริกเตอร บริเวณสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร หางจากอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ประมาณ ๒๘ กม. และวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๘ น. เกิดแผนดินไหวในทะเล ขนาด ๖.๖ ริกเตอร บริเวณทะเลโอคอตสค 
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
                ๖. สรุปสถานการณอุบัติภัย และเหตุการณสําคัญ ระหวางวันท่ี ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดบุรีรัมย เกิดเหตุ
รถยนตกระบะบรรทุกคนงานเสียหลักชนตนไม บริเวณถนนสาย ๒๑๙ มหาสารคาม-บุรีรัมย กม.ท่ี ๒๑๕-๒๑๖ บานโนนสวรรค 
ตําบลบานดาน อําเภอบานดาน มีผูเสียชีวิต ๑๖ ราย และไดรับบาดเจ็บสาหัส ๘ คน จังหวัดสมุทรสาคร เกิดเหตุเพลิงไหมอาคาร
โรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑเซรามิกและกระเบ้ืองบุผนัง ของบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา จํากัด และหางหุนสวนจํากัด
กระเบ้ืองไทย ตั้งอยูเลขท่ี ๗๕ หมูท่ี ๓ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน และจังหวัดตราด เกิดเหตุหินถลม     
ลงมาทับเสนทางสัญจรไป-มา บริเวณทางโคงกอนถึงหาดทรายขาว ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง ซึ่งทางสํานักงานปองกัน     
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด อําเภอ ตํารวจทองเท่ียว เทศบาลตําบลเกาะชาง ดําเนินการนําหินท่ีถลมลงมาออกจากเสนทาง 
เรียบรอยแลว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณสาธารณภัย และการชวยเหลือ (ระหวางวันท่ี ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
              ๑. การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพ่ือเตรียมความพรอม และการใหความชวยเหลือ 
                    ๑.๑ สภาพอากาศ ในชวงวันท่ี ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน 
และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลงเล็กนอย สวนในชวงวันท่ี ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 
๒-๔ องศาเซลเซียส 
                    ๑.๒ การสั่งการเพ่ือเตรียมความพรอม กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ไดจัดประชุมรับมอบ
ขอสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ในการแกไขปญหา
อุทกภัยและการใหความชวยเหลือผูประสบภัย เพ่ือใหประชาชนไดรับการชวยเหลือเยียวยาใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ท่ัวถึง 
เปนธรรม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สวนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดสั่งการใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๔ ศูนยเขตและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๑๖ จังหวัด ในพ้ืนท่ีภาคใตเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิดจากฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ซึ่งอาจสรางความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
                ๒. สรุปสถานการณอุทกภัย ขอมูล ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เกิดอุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมขังระบายไมทัน 
และนํ้าลนตลิ่ง ตั้งแตวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมท้ังสิ้น ๔๗ จังหวัด ๓๖๐ อําเภอ ๒,๒๘๕ 
ตําบล ๑๘,๖๔๒ หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ ๑,๑๖๒,๑๔๘ ครัวเรือน ๓,๗๘๐,๓๙๐ คน มีผูเสียชีวิต ๗๖ ราย พ้ืนท่ี
การเกษตรไดรับความเสียหาย ๓,๕๙๔,๖๑๗ ไร ถนน ๖,๐๗๘ สาย สะพาน ๒๙๙ แหง ทอระบายนํ้า ๕๒๑ แหง ฝาย/ทํานบ ๕๕๓  แหง 
บานเรือนถูกนํ้าทวม ๓๑,๕๒๓ หลัง โรงเรียน ๓๓๒ แหง วัด ๔๘๙ แหง สถานท่ีราชการ ๗๓ แหง บอปลา/กุง ๔๖,๗๕๘ บอ     
ปศุสัตว ๔,๒๒๓,๗๕๘ ตัว ฯลฯ 
                ๓. สรุปสถานการณวาตภัย ระหวางวันท่ี ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรี เกิดลมกระโชกแรงในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๓ 
ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน ๒๘ หลังคาเรือน โดยเสียหายท้ังหลัง ๑ หลัง มีผูไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอย ๓ คน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี องคการบริหารสวนตําบล ใหความชวยเหลือในเบ้ืองตนแลว 
                ๔. สรุปสถานการณแผนดินไหว ระหวางวันท่ี ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม 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 ระหวางวันท่ี ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดตราด เกิดเหตุรถเกง
ชนกับรถจักรยานยนตบริเวณถนนสายตราด-คลองใหญ กม.ท่ี ๒๑-๒๒ บานนาเกลือ ตําบลชําราก อําเภอเมืองตราด มีผูเสียชีวิต   
๔ ราย บาดเจ็บ ๓ คน จังหวัดเชียงใหม เกิดเหตุเพลิงไหมบานทําดอกไมไฟตั้งอยูใกลโรงพยาบาลสารภี ตําบลปาแดด อําเภอสารภี 
มีผูเสียชีวิต ๒ ราย ไดรับบาดเจ็บ ๒ คน และจังหวัดภูเก็ต เกิดเหตุเพลิงไหมหางสรรพสินคาซุปเปอรชิป สาขาภูเก็ต เลขท่ี ๔๖/๕ 
ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต เจาหนาท่ีดับเพลิงไดเขาทําการดับเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงได ไมมีผูไดรับ 
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 



                      สรปุสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                       (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การติดตามสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพ่ือติดตามสถานการณอุทกภัย    
ในพ้ืนท่ีของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช) เมื่อวันท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดพิษณุโลก ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช) และคณะ ไดรับฟง
การบรรยายสรุปสถานการณอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง ไดแก อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอ
ศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอกงไกรลาศ โดยเฉพาะอําเภอกงไกรลาศ แมนํ้ายมลนตลิ่งเกิดภาวะนํ้าทวมขังในระดับสูง 
ซึ่งไดสั่งการใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกปญหาอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยเรงแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชน      
ตามภารกิจของแตละหนวยงาน สํารวจความเสียหายเพ่ือจะไดฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมใหเร็วท่ีสุด ใหประชาชนแจงขาวสารและเตือนภัย
สถานการณนํ้าอยางใกลชิด ดําเนินการสํารวจพนังก้ันนํ้าใหอยูในสภาพแข็งแรงพรอมรับมือกับสถานการณการไหลบาของแมนํ้า 
และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขปญหาในเบ้ืองตนตามอํานาจหนาท่ี จากน้ัน        
ไดเดินทางไปเยี่ยมเยือนพบปะช้ีแจงและมอบถุงยังชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยทุกตําบลของอําเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง 
                ๒. วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช) และคณะ ไดประชุม
หัวหนาสวนราชการและรับฟงสถานการณอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสภาพพ้ืนท่ีราบลุมในหลายอําเภอ 
และมีแมนํ้าสายสําคัญไหลผาน ไดแก แมนํ้านาน แมนํ้ายม แมนํ้าวังทอง คลองชมพู และแมนํ้าแควนอย มีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย     
ท่ีระดับนํ้าลดลงแตยังไมเขาสูสภาวะปกติ จํานวน ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม อําเภอชาติตระการ 
อําเภอนครไทย อําเภอเนินมะปราง และอําเภอวัดโบสถ พ้ืนท่ีท่ีมีระดับนํ้าทวมขังมากยังไมเขาสูภาวะปกติ จํานวน ๓ อําเภอ ไดแก 
อําเภอบางกระทุม อําเภอบางระกํา และอําเภอวังทอง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีลุม ไดแก ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง ยังมีสภาพ
นํ้าทวมขังมาก ซึ่งไดสั่งการใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก ท้ังระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับทองถ่ิน เนนการประชาสัมพันธ แจงขาวสารสถานการณนํ้าอยางใกลชิด สํารวจความแข็งแรงของพนังก้ันนํ้า     
ในแมนํ้าสายสําคัญท่ีไหลผานพ้ืนท่ีใหอยูในสภาพแข็งแรงพรอมรับสถานการณการไหลบาของนํ้า และดําเนินการชวยเหลือเยียวยา
ผูประสบภัยใหทันเวลาอยางเปนธรรมและท่ัวถึง เพ่ือฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมใหเร็วท่ีสุด สําหรับสถานศึกษาท่ีไดรับความเสียหาย
อยางหนัก ไดสั่งการใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเรงสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและใหดําเนินการวางแผนเพ่ือปองกันปญหา
อุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในปตอ ๆ ไป จากน้ันไดลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพใหกับประชาชนผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีตําบลวังพิกุล 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การติดตามสถานการณอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค และอุทัยธานี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามสถานการณอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค และอุทัยธานี      
เมื่อวันท่ี ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเดินทางไปกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ตําบลบานโพ อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือติดตามสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีและมอบนโยบาย เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖   
โดยไดรับฟงการบรรยายสรุปสถานการณของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอบางปะอิน และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพ 
สรุปไดวา พ้ืนท่ีตําบลบานโพเปนพ้ืนท่ีอยูริมแมนํ้าเจาพระยา เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เปนตนมา ไดเกิดฝนตกหนัก          
ทําใหนํ้าลนตลิ่ง สงผลใหครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบนํ้าลนตลิ่งท้ังหมด ๗๙๔ ครัวเรือน โดยองคการบริหารสวนตําบลบานโพ       
ไดใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อาทิ การสรางคันก้ันนํ้าใตสะพานดํา สนับสนุนเรือซึ่งจัดซื้อโดยโครงการ SML 
สนับสนุนไมเพ่ือกอสรางสะพาน และหนุนเก็บของ สนับสนุนสุขาลอยนํ้า สนับสนุนหินคลุกเพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไดอยางสะดวก 
และสนับสนุนเต็นทพักพิง เปนตน ในการน้ี ไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน ดูแลความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยอยางใกลชิด เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเกิด
สถานการณอุทกภัย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
            

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                ๒. จังหวัดนครสวรรค มีพ้ืนท่ีประสบภัย ๑๒ อําเภอ ๔๓ ตําบล ๓๐๓ หมูบาน ๒ เขตเทศบาล ประชาชนไดรับ
ผลกระทบ ๑๗,๖๖๕ ครัวเรือน ๕๘,๒๖๙ คน พ้ืนท่ีทางการเกษตร ๗๔,๗๕๘ ไร บอปลา/กบ ๑๗ บอ ทอระบายนํ้า ๓๑ แหง คอ
สะพาน ๕ แหง ฝาย ๓ แหง คันคลอง/คันเมือง ๒๗ จุด ปจจุบันสถานการณไดยตุิลงแลว ๗ อําเภอ ยังคงมีสถานการณ (พ้ืนท่ีถูกนํ้า
ทวมขังอยู) ๕ อําเภอ ๑๒ ตําบล ๘๔ หมูบาน ราษฎร ๒,๐๖๑ ครัวเรือน ๖,๓๔๙ คน 
                ๓. จังหวัดอุทัยธานี ปจจุบันพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานีประสบปญหานํ้าทวมขังในพ้ืนท่ี ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน 
และพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหาย เน่ืองจากมีฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลาหลายวัน ตั้งแตวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เปนตนมา 
ซึ่งจังหวัดไดประกาศเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉินแลว จํานวน ๘ อําเภอ ๖๔ ตําบล ๔๓๕ หมูบาน 
ราษฎรไดรับความเดือดรอนจากนํ้าทวมขังบานเรือน ๒,๕๖๓ หลังคาเรือน ๗,๖๘๙ คน ถนนเสียหาย ๒๐๕ สาย คอสะพาน ๕ แหง 
ฝาย ๓ แหง ทอระบายนํ้า ๓๕ แหง คันคลอง ๑๒ แหง คันเหมือง ๑๖ แหง และพ้ืนท่ีทางการเกษตรประสบภัยท้ังสิ้น ๕๘,๖๙๔ ไร 
คาดวาจะเสียหาย ๓๗,๘๗๑ ไร แบงเปน นาขาว ๓๒,๕๒๔ ไร พืชไร ๕,๓๐๓ ไร พืชสวนและอ่ืน ๆ ๔๔ ไร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมหารือแนวทางการใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. รับทราบแนวทางการใหขาวสาธารณะและการเตือนภัยท่ีหนวยงานไดตกลงรวมกัน ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยท่ีประชุมไดยึดหลักจากแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทวาดวยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย" ใชประกอบการกําหนดแนวทาง  
ในการใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย เปน ๔  แนวทาง ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. เสนอ 
สรุปได ดังน้ี 
                    ๑.๑ ในภาวะปกติ ในการปฏิบัติงานรายวันใหหนวยงาน ไดแก สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้า       
และอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรธรณี   
กรมอุทกศาสตร กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า            
และการเกษตร แจงขาวสารขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ัวไปท่ีอาจมีผลสืบเน่ือง หรือนําไปสูภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเพ่ือใหประชาชนทราบ 
หามนําเสนอขอมูลในลักษณะแสดงความคิดเห็น เวนแตเปนความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ หรือนักวิชาการ     
ท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ 
                    ๑.๒ ในการเฝาระวัง เมื่อมีเหตุท่ีอาจมีผลสืบเน่ืองหรือนําไปสูภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินดานภัยท่ีเก่ียวเน่ืองจากนํ้า 
                          ๑.๒.๑ ให สบอช. และศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติรับผิดชอบในการจัดประชุมและการแจงขาวรวมกัน
ของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการติดตามสถานการณนํ้า ณ สบอช. โดยขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือการเฝาระวัง ไดแก ประกาศ
หรือขอมูลท่ีมุงหมายใหหนวยงาน องคกร หรือประชาชนเตรียมพรอมและเฝาระวังภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินท่ีเก่ียวเน่ืองจากนํ้า 
                          ๑.๒.๒ ใหมีข้ันตอนการเฝาระวัง โดยใหกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล   
กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สถานการณฝน สภาพดิน เฝาระวังระดับและคุณภาพนํ้าในเข่ือน นํ้าในแมนํ้า 
นํ้าใตดิน นํ้าทะเล โดยสงขอมูลดิบและขอมูลท่ีไดวิเคราะหแลวเขาคลังขอมูล ท่ี สบอช. เพ่ือเช่ือมขอมูลกับสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร ใหทุกหนวยงานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ใชในการปฏิบัติงานรวมกัน 
                          ๑.๒.๓ ใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นําขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือการเฝาระวังดังกลาวไปเผยแพร          
ใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึงตอไป  
                    ๑.๓ การแจงเตือนภัย เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินดานภัยท่ีเ ก่ียวเน่ืองจากนํ้า              
ใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก.ปภ.ช.) โดย กบอ. และ สบอช. เปน Command Center          
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและประเมินสถานการณภัยจากขอมูลในคลังขอมูลของหนวยงานเฝาระวัง หากคาดวาจะมีผลกระทบ
รุนแรง (ข้ันวิกฤต) จะแจงใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติแจงเตือนประชาชนผานชองทางตาง ๆ และผานกระทรวงมหาดไทย 
(จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 



                      สรปุสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                       (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) เพ่ือนําขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือการแจงเตือนภัยดังกลาวไปเผยแพรใหประชาชนและเครือขาย
หนวยเผชิญเหตุทราบอยางท่ัวถึงตอไป โดยจําแนกระดับความรุนแรงของภัยเปน ๔ ระดับ คือ อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๑        
(สาธารณภัยขนาดเล็ก) อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๒ (สาธารณภัยขนาดกลาง) อุทกภัยความรุนแรงระดับ ๓ (สาธารณภัยขนาดใหญ) 
และอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๔ (สาธารณภัยขนาดรายแรงอยางยิ่ง) 
                    ๑.๔ การยกเลิกสถานการณ เมื่อภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินดานภัยท่ีเก่ียวเน่ืองจากนํ้ากลับเขาสูภาวะปกติ         
ใหผูรับผิดชอบแตละระดับภัยประกาศยกเลิกสถานการณ และใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นําขอมูลหรือขอเท็จจริง การประกาศ
ยกเลิกสถานการณดังกลาวไปเผยแพรใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึงตอไป โดยสรุปเปนแนวทางในการใหขาวสารสาธารณะ       
และเตือนภัย ไดแก การใหขาว (แจงขาวสาร) การเฝาระวัง การแจงเตือนภัย และการยกเลิกสถานการณ 
                ๒. ใหแกไขขอความบางประการของการแจงเตือนภัย ในสวนของอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๒ (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
และอุทกภัยความรุนแรงระดับ ๔ (สาธารณภัยขนาดรายแรงอยางยิ่ง) รวมท้ังการยกเลิกสถานการณ ในสวนของตารางสรุปแนวทาง 
การใหขาวสาธารณะและการเตือนภัย ใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานการลงพ้ืนท่ีติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพลังงานรายงานการลงพ้ืนท่ีติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย          
โดยกระทรวงพลังงานไดใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเบ้ืองตน 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 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานสถานการณน้ําทวมขังภายในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณนํ้าทวมขังภายในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังน้ี 

 ๑. การดําเนินการปองกันและแกไขสถานการณนํ้าทวมขังภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
                    ๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) และกระทรวงพลังงาน ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน ๘๓ เครื่อง กระจายตามพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
สามารถสบูระบายไดสูงสดุ ๘๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง พรอมท้ังจัดเตรยีม Big Bag และกระสอบทรายไวในพ้ืนท่ีเพ่ือใหการสนับสนุน
ผูประกอบการ นอกจากน้ี การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดจัดเตรียมคันก้ันนํ้าชนิดติดตั้งเร็ว ขนาดความสูง ๑.๒๑๙ เมตร 
ความยาวเมื่อติดตั้งประมาณ ๖ กิโลเมตร ไวเปนสวนหน่ึงของระบบปองกันนํ้าทวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
 ๑.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย และกองทัพเรือ สนับสนุนเครื่องผลักดันนํ้า จํานวน ๔๖ เครื่อง 
พรอมทหารเรือ ๕๐ นาย โดยติดตั้งไวในคลองตาง ๆ เพ่ือชวยระบายและผลักดันนํ้าใหไหลลงสูแมนํ้าบางปะกงและอาวไทย 
                    ๑.๓ กรมชลประทาน โดยสํานักชลประทานท่ี ๙ จังหวัดชลบุรี สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าบริเวณประตูระบายนํ้า
พานทอง จํานวน ๑๑ เครื่อง สามารถสูบระบายไดสูงสุด ๑๖,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง เพ่ือชวยระบายนํ้าจากคลองพานทอง
ลงสูแมนํ้าบางปะกงและอาวไทย 
                    ๑.๔ กรมทางหลวงสนับสนุนการเพ่ิมชองทางการระบายนํ้า (Box Culvert) บริเวณการกอสรางถนนสายบานเกา-
พานทอง (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖) เพ่ือชวยใหการระบายนํ้าสะดวกยิ่งข้ึน 
                    ๑.๕ ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรวมอํานวยการแกไขปญหาและประสาน
ทําความเขาใจกับชุมชนในพ้ืนท่ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 

 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

 ๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู 
 

 ๖.๒  เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอ 
 

 ๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐ 
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 
 

 ๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 

 ๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหวาง 

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                    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 มีสาระสําคัญเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและสงเสริมความสัมพันธ      
ดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียวระหวางสองประเทศ โดยยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา
เฉพาะท่ีทาอากาศยานตามท่ีแตละฝายกําหนดในระยะเริ่มตน (โดยไมครอบคลุมถึงการเดินทางเขา-ออกทางจุดผานแดนถาวร    
ตามแนวชายแดน) เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล 
                    ๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนามในความตกลงฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางความตกลงฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักขาวกรองแหงชาติ เก่ียวกับการจัดทําความตกลงฯ ควรตอง
คํานึงถึงประเด็นดานความมั่นคงและการเคลื่อนยายแรงงานอยางรอบคอบ การเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน   
การใชชวงเวลาท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย-     
เมียนมาร (Joint Commission : JC) ครั้งท่ี ๗ ท่ีเมืองหลวงเนปดอว ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในการลงนาม
ความตกลงฯ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรไทย-กัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติการดําเนินการขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรไทย-กัมพูชา จาก เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. เปน ๐๖.๐๐-
๒๒.๐๐ น. จํานวน ๔ แหง ไดแก จุดผานแดนถาวรบานแหลม อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี จุดผานแดนถาวรบานผักกาด 
อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และจุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเกลี่ยอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหเพียงพอและสอดคลองกับการขยายเวลาเปด
จุดผานแดนถาวรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมการคาชายแดนและการทองเท่ียว และหากไมเพียงพอใหดําเนินการเพ่ือขอ
อัตรากําลังเพ่ิมใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติของทางราชการตอไป 
                ๓. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เก่ียวกับการขยายระยะเวลาเปด-ปดจุดผานแดนถาวรท้ัง ๕ แหง ควรพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงปริมาณการคาและการทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึน ซึ่งการขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวรออกไปจะกระทบกับการจัด
อัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดใหสอดคลองกับชวงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการจัดสรรการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ         
ใหสอดคลองกัน นอกจากน้ี เห็นควรประสานการปฏิบัติกับหนวยงานรับผิดชอบอยางใกลชิด โดยเฉพาะการเตรียมความพรอม   
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามประเมินผลจากการขยายเวลาเปด-
ปดจุดผานแดนถาวรดังกลาวเปนระยะ และรายงานผลใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปดจุดผานแดนไดรับทราบ และพิจารณา
วางแนวทางเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการดวย 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

 ๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปสาระสําคัญการเขารวมงาน "China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum" ประจําป ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสาระสําคัญการเขารวมงาน “China-ASEAN Vocational Education Exhibition and 
Forum” ประจําป ๒๕๕๖ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันท่ี ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ นครหนานหนิง      
เขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปได ดังน้ี 
          ๑. การกลาวเปดงาน “China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum” ประจําป ๒๕๕๖ ในนาม   
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกลาวเช่ือมั่นวาหุนสวนเชิงยุทธศาสตร จีน-อาเซียน โดยเฉพาะดาน
การศึกษาและฝกอบรมทางเทคนิคและสายอาชีพ (Technical and Vocational Education and Training : TVET) จะไมเปนเพียงแค
การเสริมสรางประชาคมอาเซียนเทาน้ัน แตยังเปนการเตรียมความพรอมของพลเมืองในทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทางสายอาชีพ          
ในยุคโลกาภิวัฒน และเนนย้ําถึงความรวมมืฮท่ีกําลังดําเนินอยูซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายซึ่งกันและกันดานการศึกษาและฝกอบรม
ทางเทคนิคและสายอาชีพ รวมท้ังเช่ือมั่นวาการพัฒนาของประเทศอาเซียนจะดําเนินไปอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
                ๒. การรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา/วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอาเซียน โดยในสวนของประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาท่ีรวมงานและลงนามขอตกลงความรวมมือ 
ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Guangxi Teachers Education University, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
อยุธยา    และ Guangxi University of Science and Technology, มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ Yulin Normal University, 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และมหาวิทยาลัยภาษานานาชาติกวางซี รวมท้ังสถาบันการศึกษาดานเทคนิคและ
อาชีวศึกษา ๙ แหง คือ วิทยาลัยการชุมแพ จังหวัดขอนแกน วิทยาลัยการอาชีพดานซาย จังหวัดเลย วิทยาลัยการอาชีพบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ จังหวัด
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย และวิทยาลัยการตอเรือหนองคาย โดยได   
ลงนามขอตกลงการแลกเปลี่ยนครู นักศึกษา การใชสื่อรวมกัน รวมกับมหาวิทยาลัยหนานหนิง 
                ๓. การกลาวปาฐกถา หัวขอ “Construction of Modern Vocational Education System” เมื่อวันท่ี            
๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกลาวถึงบทบาทผูนําของกระทรวงศึกษาธิการสําคัญตอการจัดเตรียมความพรอมของประชากรในประเทศ
เพ่ือกาวไปสูการเปนพลเมืองโลก โดยการปลูกฝงทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรค ทักษะดาน ICT และทักษะชีวิต        
เพ่ือสงเสริมการมีงานทํา การสรางระบบการศึกษาสายอาชีพสมัยใหมจะเปนศูนยกลางตอการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติของ
ประเทศไทยเพ่ือการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาและฝกอบรมดานเทคนิคและสายอาชีพ การเสริมสรางความเช่ือมโยงระหวาง
สถานศึกษากับอุตสาหกรรมและการทํางานท่ีใกลชิดมากยิ่งข้ึนกับภาคเอกชนมีสวนสําคัญในการชวยใหบัณฑิตและแรงงานในสายอาชีพ
มีทักษะในหลากหลายระดับ และสิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ พ้ืนฐานท่ีเขมแข็งดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และทักษะ
ภาษาตางประเทศ เพ่ือขยายการขับเคลื่อนของนักเรียน  และโอกาสการมีงานทําในตางประเทศ รวมถึงกลุมวัยทํางานและ
ประชากรสูงวัยควรไดรับการฝกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของตนเอง และเช่ือวาขอพันธกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
จีนตอไปจากน้ีจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของการศึกษาและฝกอบรมดานเทคนิคและสายอาชีพในภูมิภาคอาเซียนไดอยาง
เปนรูปธรรม 
                ๔. การเยี่ยมชมนิทรรศการดานการศึกษาสายอาชีพจีน-อาเซียน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ มากกวา ๑๐๐ แหง ในหลายสาขาวิชาชีพ และเยี่ยมชม “ศูนยไทยศึกษา” ของมหาวิทยาลัยครูกวางซี 
(Guangxi Teachers Education University) พรอมท้ังหารือแลกเปลี่ยนขอมูลกับอธิการบดีและนักศึกษาไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน 
            คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดท่ี ๙ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียนและขอผูกพัน      
เปดตลาดการคาบรกิารชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบรกิารของอาเซียน โดยสาระสําคัญของขอผูกพันเปดตลาด
การคาบริการฯ เปนการเพ่ิมสาขาบริการท่ีไทยจะเปดใหอาเซียนถือหุนไดรอยละ ๗๐ ตามเปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจ



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยมีขอจํากัดในการใหบริการในแตละสาขาบริการหรือกิจกรรมท่ีไทย
ตองการสงวนเพ่ือการกํากับดูแลสาขาบริการหรือกิจกรรมดังกลาว เชน การกําหนดประเภทของนิติบุคคลท่ีสามารถจัดตั้งได และ
การสงวนสิทธิไมใหตางชาติถือครองท่ีดิน เปนตน ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหกระทรวงพาณิชยแกไขเง่ือนไขท่ัวไป        
ในตารางขอผูกพันบริการโทรคมนาคมตามความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอนเสนอรัฐสภาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ลงนามพิธีสาร 
                ๓. เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบพิธีสารและขอผูกพันดังกลาวแลว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินกระบวนการ
ภายในประเทศเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดท่ี ๙ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียนและ
ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน และใหกระทรวง           
การตางประเทศจัดทําหนังสือแจงเลขาธิการอาเซยีนวาประเทศไทยไดดําเนินการตามกระบวนการภายในเสรจ็สิน้แลวเพ่ือใหพิธีสาร
มีผลใชบังคับ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเร่ืองการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคม 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคม 
(Zero Draft ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection) ฉบับท่ีไดรับการรับรองโดยท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี
อาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งท่ี ๘ (8

th
 ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Social 

Development : 8
th
 AMMSWD) เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรางปฏิญญาฯ         

มีสาระสําคัญเพ่ือสงเสริมและผลักดันนโยบายหรือมาตรการดานการคุมครองทางสังคมท่ีมีในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ปฏิญญาบันดารเสรีเบกาวันวาดวยโรคไมติดตอในอาเซียน 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบปฏิญญาบันดารเสรีเบกาวันวาดวยโรคไมติดตอในอาเซียน (Bandar Seri Begawan Declaration on 
Noncommunicable Diseases in ASEAN) ซึ่งจะมีการรับรองโดยผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓        
(23

rd 
ASEAN Summit) ในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยปฏิญญาฯ            

มีสาระสําคัญในการสงเสรมิความรวมมือดานโรคไมติดตอในภูมภิาคอาเซียน เชน การลดปจจัยเสี่ยงสําหรับโรคไมติดตอ การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารรวมกับภาคเอกชนเพ่ือใหมีขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการเลือกอาหารเพ่ือสุขภาพ การคัดกรองผูท่ีเสี่ยงตอโรค   
ไมติดตอใหมีความสะดวกในการคนหาในระยะแรกและการปองกันโรคในระดับปฐมภูมิ เปนตน ท้ังน้ี หากมีการแกไขถอยคําหรือ
ประเด็นท่ีมิใชสาระสําคัญ ขอใหอยูในดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี           
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองในปฏิญญาฯ ดังกลาว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การรับรองรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเร่ืองการเสริมสรางความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยเรื่อง การเสริมสรางความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติท่ีจะมี        
การรับรองในท่ีประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓ (23

rd 
ASEAN Summit) ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยรางปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการเสริมสรางความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน   
ในดานการจัดการภัยพิบัติ ภายใตกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน             
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) และแผนงานการจัดการภัยพิบัติภายใต
กรอบ AADMER พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง กรอบการเจรจาความตกลงการคาบริการอาเซียน 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการคาบริการอาเซียน เพ่ือเปนการกําหนดกฎเกณฑและกติกา     
ดานการคาบริการระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใชแทนท่ีกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Services : AFAS) โดยประเทศไทยจะรวมกับสมาชิกอาเซียน  
                             ๑.๑.๑ กําหนดกฎและกติกาในความตกลง โดยอางอิงจากความตกลงท่ัวไป วาดวยการคาบริการ 
(General Agreement on Trade in Services : GATS) ภายใตกรอบองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) 
และความตกลงอ่ืน ๆ ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนเปนภาคี 
                             ๑.๑.๒ ความตกลงมีหลักการสําคัญ ๆ เชน หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination Principle) 
การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National treatment) การเขาสูตลาดการคาบริการ (Market Access) และการจัดทําขอผูกพันการคา
บริการ (Scheduling) เปนตน 
                             ๑.๑.๓ เพ่ือรักษาและปกปองผลประโยชนของประเทศไทยภายใตความตกลง ประเทศไทยจะเสนอ        
ใหมีแนวทางในการรักษาสิทธิของประเทศไทยในการใชมาตรการท่ีจําเปน เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางระบบการเงิน การธนาคาร   
การเคลื่อนยายเงินทุน อัตราแลกเปลี่ยน และสิทธิในการใชมาตรการเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ
ท่ีอาจกระทบตอดุลการชําระเงิน รวมท้ังความมั่นคง วัฒนธรรม ประเพณี และผลประโยชนตอผูบริโภคภายในประเทศ 
                       ๑.๒ เสนอกรอบการเจรจาฯ เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยตอไป 
                 ๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
มีการหารือกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเจรจาภายใต
ความตกลงฯ ในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีระยะเวลาในการปรับตัวของภาคสวนท่ีเก่ียวของ ความพรอมของกฎหมาย
ภายในประเทศ และการกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบ เพ่ือใหกรอบการเจรจาฯ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการภาคการคาบริการ และเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวมกับประเทศอยางแทจริง ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางเอกสารท่ีจะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๓ และการประชุมอ่ืน ๆ 

 ท่ีเกี่ยวของ 
   คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ  
                       ๑.๑ เห็นชอบรางเอกสารซึ่งจะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓ และ   
การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ในระหวางวันท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
จํานวน ๕ ฉบับ และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย          
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ดังน้ี 
                             ๑.๑.๑ รางปฏิญญาทางการเมืองวาดวยวิสัยทัศนอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘ (Draft Political 
Declaration on ASEAN’s Post-2015 Vision) 
                             ๑.๑.๒ รางแถลงการณรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งท่ี ๑๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป ของ
ความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน (Draft Joint Statement on Commemoration of the 10

th
 Anniversary of 

ASEAN-China Strategic Partnership) 
                             ๑.๑.๓ รางปฏิญญาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๘ วาดวยความมั่นคงดานอาหาร (Draft 
Declaration of the 8

th
 East Asia Summit on Food Security) 

                             ๑.๑.๔ รางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา (Draft Memorandum of 
Understanding on the Establishment of Nalanda University) 
                             ๑.๑.๕ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของศูนยทุนระเบิดอาเซียน (Terms of Reference of the ASEAN 
Regional Mine Action Centre-ARMAC) 
                       ๑.๒ ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองหรือลงนามเอกสารฯ ดังกลาว 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

                   ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวกับรางปฏิญญา      
ทางการเมืองวาดวยวิสัยทัศนอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘ ควรใหความสําคัญกับการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
การอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ การศึกษา การเขาถึงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเชิงประยุกต และเสริมสรางทักษะในการประกอบการ สวนรางแถลงการณรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน     
ครั้งท่ี ๑๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป ของความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน ควรเพ่ิมเติมประเด็นความรวมมือดาน     
การวิจัยและพัฒนาในสาขาตาง ๆ การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือรวมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอาเซียน-จีน   
และรางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา ควรพิจารณาวาการสนับสนุนเงินทุนจัดตั้งจะกอใหเกิดประโยชน
กับประเทศไทยอยางไร และประเทศไทยสามารถพัฒนาความสัมพันธเพ่ือเช่ือมโยงศูนยความเปนเลิศของประเทศภาคีไดอยางไร 
ไปพิจารณา 
                ๓. สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใชจายจากงบประมาณ
รายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง นายกรัฐมนตรีเขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน-อาเซียน คร้ังท่ี ๑๐ ท่ีนครหนานหนิง 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการหารือระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูนํา
สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo : CAEXPO) ครั้งท่ี ๑๐      
ของนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของกระทรวงการตางประเทศ 
และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป โดยในสวนของผลการหารือสรุปได ดังน้ี 
                       ๑.๑ การหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน 
                             ๑.๑.๑ นายกรัฐมนตรีจีนรับจะเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรี
ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และเชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนอีกครั้งในโอกาสท่ีสะดวก 
                             ๑.๑.๒ นายกรัฐมนตรีจะผลักดันมูลคาการคาไทย-จีน ใหบรรลุเปาหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ 
ภายในป ๒๕๕๘ และขอใหจีนเพ่ิมการนําเขาสินคาจากไทย ซึ่งฝายจีนรับท่ีจะซื้อขาว ๑ ลานตันในระยะเวลา ๕ ป และแสดงความ
สนใจท่ีจะนําเขายางพาราเปนจํานวนมาก โดยนายกรัฐมนตรีเสนอใหจีนเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพ่ือจัดตั้ง 
Rubber City และเสนอใหท้ังสองฝายจัดตั้งคณะทํางานยอยวาดวยความรวมมือทางการคาสินคาเกษตร ภายใตคณะกรรมการรวม
วาดวยความรวมมือดานการคา การลงทุน และเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) โดยจีนรับจะจัดการประชุม JC 
เศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งท่ี ๓ โดยเร็ว 
                             ๑.๑.๓ นายกรัฐมนตรีเสนอใหจีนเขามาลงทุนในระบบรถไฟความเร็วสูง โดยเสนอวาไทยอาจชําระ
คาใชจายบางสวนเปนสินคาเกษตร ซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนขอใหท้ังสองฝายหารือกันตอไปในการประชุมคณะกรรมการรวมดานรถไฟ
ไทย-จีน ครั้งท่ี ๓ 
                             ๑.๑.๔ นายกรัฐมนตรีจะผลักดันความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหวางไทย-จีน เพ่ือให
รัฐสภาใหความเห็นชอบใหทันกับการเปดใชสะพานมิตรภาพแหงท่ี ๔ (เชียงของ-หวยทราย) รวมท้ังผลักดันใหเสนทาง R8 และ 
R12 ซึ่งผานลาว เวียดนาม และจีน ผนวกอยูในความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในกรอบแผนงานการพัฒนาความรวมมือ
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) 
                             ๑.๑.๕ นายกรัฐมนตรีเสนอท่ีจะจัดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนุภูมิภาค
แมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง ในชวงตนป ๒๕๕๗ เพ่ือหารือเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าในลุมแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง ซึ่งฝายจีน
พรอมจะรวมมือ 
                             ๑.๑.๖ นายกรัฐมนตรีไดเชิญจีนเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําเอเชีย-แปซิฟก ดานโทรคมนาคมท่ีประเทศ
ไทยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเชิญชวนจีนเขารวมโครงการของภาคเอกชนท่ีจะจัดตั้งศูนยการคาและวัฒนธรรมจีน-ไทย/
อาเซียนในประเทศไทย และขอความรวมมือจากจีนในโครงการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยในจีน สวนฝายจีนจะพิจารณาขอเสนอของ
ไทยเรื่องการจัดทําความตกลงยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา และเห็นพองท่ีจะหารือกันอยางใกลชิด
เพ่ือใหไดขอยุติเรื่องวงโคจรดาวเทียม 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

                             ๑.๑.๗ นายกรัฐมนตรีเสนอวาไทยจะทําหนาท่ีประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน อยางดี
ท่ีสุด โดยยึดหลักความไวเน้ือเช่ือใจและความสัมพันธอันดีระหวางกัน 
                       ๑.๒ การหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน เขตปกครองตนเองกวางซีจวง จีนมีแผนการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมจีน-ไทย ท่ีเมืองฉงจั่ว เพ่ือสงเสริมการลงทุนไทยในกวางซี และสนใจจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมท่ีไทยในอนาคต ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีขอใหการนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองฝายหารือกันตอไป และท้ังสองฝายเห็นพองใหจัดตั้งคณะทํางานไทย-กวางซี 
ระหวางสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง กับสํานักงานการตางประเทศเขตฯ กวางซีจวง เพ่ือขยายความรวมมือดานการคาสินคา
เกษตรและอาหารจากไทยมายังกวางซี รวมท้ังหาชองทางสงเสริมสินคาเกษตร และขยายความรวมมือในดานตาง ๆ ระหวางกัน 
                   ๒. ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการจัดสงขาวคุณภาพพรอมหมอหุงขาวเพ่ือมอบแกนายกรัฐมนตรีจีนโดยประสาน
กับกระทรวงการตางประเทศดําเนินการตามความเหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ทาทีประเทศไทยตอระบบติดตามสถานการณหมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนลาง (ASEAN Sub-Regional 

Haze Monitoring System : HMS) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบในหลักการกับการใชระบบติดตามสถานการณหมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนลาง (ASEAN 
Sub-Regional Haze Monitoring System : HMS) เปนระบบรวมในการเฝาระวังและติดตามสถานการณหมอกควันของประเทศ
อาเซียนตอนลาง 
                ๒. เห็นชอบใหประเทศไทยเสนอตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนใหนําประเด็นการแบงปนขอมูลแผนท่ีพิกัดการใช
ประโยชนท่ีดินและแผนท่ีสัมปทานเขาระบบ HMS กลับมาพิจารณาในรายละเอียดใหรอบคอบ โดยผานกลไกภายใตขอตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน ท้ังน้ี หากประเทศไทยมีความจําเปนตองแบงปนขอมูลใด ๆ เขาระบบ HMS ตองนํา
กลับมาหารือหนวยงานในประเทศกอน และจะตองไมขัดตอกฎหมาย/ขอบังคับของประเทศไทย 
                ๓. หากในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓ (23

rd
 ASEAN Summit) ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖    

ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีประเด็นเพ่ิมเติมท่ีไมใชสาระสําคัญตอการดําเนินงาน และไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และผลประโยชนของประเทศไทย ใหดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารท่ีจะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ 
             ๑. เห็นชอบตอรางเอกสาร จํานวน ๔ ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองหรือลงนามและเพ่ือทราบระหวางการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี ๒๓ (23

rd
 ASEAN Summit) และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
ดังน้ี 
                       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 เอกสารซึ่งจะเสนอผูนําอาเซียนเพ่ือรับทราบ ไดแก แถลงการณรวมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑๐ 
                  ๒. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสารดังกลาว 
 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คร้ังท่ี ๘ (The 8th AMMSWD) และ

 การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน  ดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบวกสาม คร้ังท่ี ๔ (The 4th AMMSWD+3) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งท่ี ๘ (The 8

th
 

AMMSWD) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบวกสาม ครั้งท่ี ๔ (The 4
th
 AMMSWD+3) 

ระหวางวันท่ี ๓-๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ประเด็นความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ๒๕๕๔-
๒๕๕๘ (ASEAN Strategic Framework for Social Welfare and Development 2011-2015) 
                       ๑.๑ ท่ีประชุมมีความพึงพอใจตอความกาวหนาในการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาภายใต
กรอบยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและพัฒนา ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
                       ๑.๒ ท่ีประชุมมีความเห็นวาปญหาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเปนประเด็นตัดขวาง และเปนเรื่องท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาแบบหลายมิติ จึงสนับสนุนใหมีการทํางานแบบองครวม (Holistic approach) 
                       ๑.๓ ท่ีประชุมเล็งเห็นถึงความสําคัญของความรวมมือไมเพียงแตระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน แตเล็งเห็น   
ถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุมประเทศ+๓ คูเจรจา หุนสวนการพัฒนา ภาคเอกชน      
ภาคประชาสังคม และภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
                       ๑.๔ ท่ีประชุมตระหนักถึงความสําคัญของดัชนีช้ีวัดประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประเมินผล   
ครึ่งแผนแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการสรางประชาคมอาเซียนภายใน  
ป ๒๕๕๘ โดยตองเปนไปอยางบูรณาการ อยูบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบตอสังคม มีประชาชนเปนศูนยกลาง 
และใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
                ๒. ประเด็นการพัฒนาสังคมอยางท่ัวถึงสําหรับทุกคน 
                       ๒.๑ ท่ีประชุมเนนย้ําถึงพันธกรณีท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคม และนําแนวคิด 
ประเด็นหวงใยของกลุมคนเปราะบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการในประชาคมอาเซียน 
                       ๒.๒ ท่ีประชุมไดเนนย้ําถึงความสําคัญของขอทาทายท่ีพบในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ปญหาสังคม
ผูสูงอายุวาเปนสิ่งท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุมประเทศ+๓ ตองมีนโยบายหรือมาตรการเตรียมการเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
                ๓. ประเด็นการเสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคมในอาเซียน ท่ีประชุมใหการรับรองปฏิญญาอาเซียน
วาดวยเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งมาตรการการคุมครองทางสังคมเพ่ือเตรียมเสนอตอท่ีประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓        
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งปฏิญญาดังกลาวเปนเครื่องมือยืนยันวาทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคน
ยากจน กลุมเสี่ยง ผูพิการ ผูสูงอายุ เด็กท่ีไมไดเขาเรียน เด็ก แรงงานโยกยายถ่ินฐาน และกลุมคนเปราะบางอ่ืน ๆ จะไดรับสิทธิ   
ในการเขาถึงการคุมครองทางสังคมซึ่งเปนหลักการข้ันพ้ืนฐานดานสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียม 
                ๔. ประเด็นการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก ท่ีประชุมใหการรับรองปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรง
ตอสตรีและเด็กในอาเซียน เพ่ือเตรียมเสนอตอท่ีประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ซึ่งปฏิญญาดังกลาวใหคํามั่นตอความตองการการทํางานอยางเปนองครวมเพ่ือสงเสริมสิทธิสตรีและเด็ก และการตอบสนองตอมิติ
หญิงชาย ความเปราะบางของเด็ก และการตอบสนองตอชวงวัยในการปองกันและขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็ก 
                ๕. ประเด็นความรวมมือประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ วาดวยเรื่องสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
                       ๕.๑ ท่ีประชุมมีความพึงพอใจตอความสําเร็จจากการดําเนินโครงการท่ีดําเนินงานรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับกลุมประเทศ+๓ โดยมีโครงการของประเทศไทยรวมอยูดวย อาทิ โครงการการพัฒนาโดยใชแนวคิดชุมชน    
เพ่ือรวมตนแบบการสาธารณสุขและการบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ และการพัฒนาการใหบริการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุและกลุมคนเปราะบาง ซึ่งประเด็นสังคมผูสูงอายุเปนหัวขอท่ีหลายประเทศสมาชิกอาเซียนตองเผชิญรวมกันในไมก่ีปขางหนา 
                       ๕.๒ ท่ีประชุมมีความพึงพอใจตอแผนงานโครงการใหม ๆ ท่ีดําเนินงานกับกลุมประเทศ+๓ อีกท้ังช่ืนชมการให
การสนับสนุนดวยดีของกลุมประเทศ+๓ มุงสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
                ๖. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งท่ี ๙ (The 9

th
 AMMSWD) และ   

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบวกสาม ครั้งท่ี ๕ (The 5
th
 AMMSWD+3) ท่ีประชุมแสดง

ความขอบคุณประเทศอินโดนีเซียในฐานะท่ีจะเปนเจาภาพจัดการประชุม The 9
th
 AMMSWD และการประชุม The 5

th
 

AMMSWD+3 ท่ีจะจัดข้ึนในป ๒๐๑๖ 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตามกรอบขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียว

อาเซียน ASEAN MRA (Mutual  Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการวิชาชีพการทองเท่ียวแหงชาติ (National Tourism Professional Board : NTPB) 
ทําหนาท่ีใหความรูความเขาใจและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ       
การทองเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA) ใหแกผูท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนการพัฒนา กํากับและตดิตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไวในสมรรถนะข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียว (ASEAN Common Competency for Tourism Professional : ACCSTP) และ
คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการทองเท่ียว (Tourism Professional Certification Board : TPCB) ทําหนาท่ีประเมิน   
และข้ึนทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนบุคลากรวิชาชีพระดับชาติท่ีผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการทองเท่ียว (ACCSTP)       
โดยคณะกรรมการท้ังสองคณะดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง   
การทองเท่ียวและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ และมีผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว สํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา เปนกรรมการและเลขานุการ 
                ๒. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธในเรื่องการเคลื่อนยาย
บุคลากรการทองเท่ียวและการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหผูท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือเตรียมความพรอม 
รวมถึงควรเรงพัฒนาฝมือแรงงานใหมีสมรรถนะเพียงพอเพ่ือรองรับการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหลังจากการเปดเสรีในป ๒๕๕๘ 
นอกจากน้ี เห็นควรใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการท้ัง ๒ คณะดังกลาว            
ใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ โดยเฉพาะการติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวตามท่ีกําหนดไว        
ในสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียว (ASEAN Common Competency for Tourism Professional : ACCSTP) 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวปา

และพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (CITES) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง

ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora : CITES) ครั้งท่ี ๑๖ (CITES CoP 16) เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. ท่ีประชุมไดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
CITES ประเด็นสําคัญประกอบดวย สถานภาพและความสําคัญเก่ียวกับความรวมมือกันของอาเซียนดานอนุสัญญา CITES อันไดแก 
ความกาวหนาและความสําเร็จ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน แนวทางและทาทีรวมกันของอาเซียน และความรวมมือในภูมิภาคอาเซียน
เก่ียวกับประเด็นอนุสัญญา CITES ซึ่งประเด็นดังกลาวตองอาศัยความรวมมือและความพยายามรวมกันของอาเซียน ความเปนหุนสวน
และเครือขาย และการดําเนินงานตามรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญา CITES 
                ๒. แถลงการณจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนไดกลาวถึงการสนับสนุนและ
สงเสริมความรวมมือดานอนุสัญญา CITES ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ แตละประเทศไดดําเนินการผาน
กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายสัตวปาและพันธุพืชในประเทศของตน อีกท้ังไดแสดงการสนับสนุนเครือขาย ASEAN-WEN และ   
การดําเนินงานของสํานักงานศูนยประสานเครือขาย ASEAN-WEN การแลกเปลี่ยนขอมูลการบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ 
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และการสงเสริมบทบาทของหนวยงานพันธมิตร และผูใหทุนสนับสนุนเพ่ือแสวงหาแนวทาง 
แกไขปญหาและความทาทายตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับอนุสัญญา CITES ตลอดจนการพัฒนาเครือขาย ASEAN-WEN อยางยั่งยืนตอไป 
                ๓. แถลงการณจากพันธมิตร 
                       ๓.๑ นางคริสตี้ เคนนีย เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดกลาวแสดงความภาคภูมิใจของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีไดมีสวนชวยในการพัฒนาเครือขาย ASEAN-WEN ซึ่งกลายเปนแบบอยางระดับโลกของการรวมมือกัน     



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ในระดับชาติเพ่ือตอตานการลักลอบคาสัตวปาและพืชปาขามชาติ และไดแสดงความตองการท่ีจะติดตามความยั่งยืนของเครือขาย 
ASEAN-WEN ดวยการสรางทรัพยากรทางการเงินและบุคคลเพ่ือใหสามารถสรางเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของภูมิภาค 
                       ๓.๒ ดร.ชํานาญ พงษศรี ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) ไดให
ความเช่ือมั่นแกท่ีประชุมวาจะยังคงสนับสนุนและใหความชวยเหลือการประมงขนาดเล็กและการพัฒนาการประมงในภูมิภาค
อาเซียนตอไปในอนาคต 
                       ๓.๓ นายวาน ซิงหมิง ผูประสานงานปฏิบัติการงูเหา (Operation Cobra) และผูอํานวยการกองบังคับใช
กฎหมายและฝกอบรมการจัดการตามอนุสัญญา CITES แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน กลาวเนนถึงความสําเร็จและขอเสนอแนะ
จากปฏิบัติการ Cobra วาในปฏิบัติการน้ีมีการจับกุมและยึดของกลางไดจํานวนมาก ท้ังยังไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวาง
ประเทศวาเปนนวัตกรรมความรวมมือ และเปนความพยายามระหวางประเทศท่ีมุงเนนการแบงปนขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว
ระหวางประเทศตาง ๆ เปนครั้งแรก พรอมกันน้ีไดนําเสนอขอเสนอแนะจากปฏิบัติการ Cobra ตอการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน    
ท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญา CITES ดวย 
 

 ๗.๓  เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ 
  ระหวางประเทศ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง      ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการฝกอบรมและการประชุมรวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเปน
เจาภาพในการจัดฝกอบรมและการประชุมรวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy 
Agency : IAEA) ของประเทศไทย จํานวน ๒ รายการ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 
                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” 
ระหวางวันท่ี ๗-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม 
                ๒. การประชุม Mid-Term Project Coordination Meeting on “Establishing Radioactive Waste 
Management Infrastructure” ภายใตกรอบโครงการภูมภิาค RAS/9/071 “Establishing Radioactive Waste Management 
Infrastructure” ระหวางวันท่ี ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการในบันทึกความเขาใจเร่ือง Memorandum of Understanding for Collaboration 

in the Deployment and Exploitation of the Worldwide LHC Computing Grid (เพ่ือความรวมมือในการพัฒนา
และใชงาน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติและใหใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการสําหรับการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากบันทึกความเขาใจเรื่อง  
Memorandum of Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation of the Worldwide LHC 
Computing Grid (เพ่ือความรวมมือในการพัฒนาและใชงาน) ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีกับองคกรเพ่ือการวิจัยนิวเคลียรแหงยุโรป (European 
Organization for Nuclear Research : CERN) ไดตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอโดยบันทึกความเขาใจฯ    
ฉบับน้ีเปนการลงนามระหวาง CERN ในฐานะ “หองปฏิบัติการเจาภาพ” (Host Laboratory) ในการดําเนินงานของเครือขายกริด
คอมพิวเตอร (Worldwide LHC Computing Grid : WLCG) ฝายหน่ึง กับ สวทช. รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในนามของภาคีโครงสรางพ้ืนฐานระดับชาติดาน e-Science (National e-Science 
Infrastructure Consortium) ของประเทศไทย ในฐานะ “ผูใหบริการ” อีกฝายหน่ึง โดยมีระยะเวลาความรวมมือในเบ้ืองตน     
คือ จากวันท่ีลงนาม จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และขยายระยะเวลาความรวมมือโดยอัตโนมัติครั้งละ ๕ ป จนสิ้นสุด



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

การดําเนินงานของเครื่องเรงอนุภาค LHC โดยในสวนของประเทศไทยในฐานะผูใหบริการจะทําหนาท่ีในการใหบริการระบบจัดเก็บ
และใหบริการขอมูล รวมท้ังหนวยประมวลผลแกเครือขาย WLCG  
                ๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอสังเกตของกระทรวงพาณิชยเก่ียวกับ  
การใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการน้ัน จะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนมีชองทางในการฟองรองรัฐได หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงควร
ดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาท่ีมีการใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการอยางรัดกุม ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

และ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) วาดวยความรวมมือดานนโยบาย 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) วาดวยความรวมมือ
ดานนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยรางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญเปนการสนับสนุน
นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาในประเทศไทยผานกิจกรรมท่ีเปนความรวมมือของ สวทน.    
และ UNCTAD ท้ังน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําท่ีมิใชสารัตถะสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ ให สวทน. หารือรวมกับ    
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก 
                       ๑.๒ เห็นชอบใหเลขาธิการ สวทน. เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ ระหวาง สวทน. และ UNCTAD 
                ๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทน. รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงาน
อัยการสูงสุดเก่ียวกับขอ ๔ วรรค ๒ ของบันทึกความเขาใจฯ ท่ีระบุใหคูภาคีจัดทําความตกลงแยกตางหากในการปฏิบัติตาม
กิจกรรมพิเศษภายใตบันทึกความเขาใจฯ โดยระบุถึงความรับผิดชอบของคูภาคีและคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ดังน้ัน   
หากมีการจัดทําความตกลงเชนวาตอไปในอนาคต เห็นควรสงใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดวย และกอนการลงนาม      
ในบันทึกความเขาใจฯ ควรมีการตรวจสอบเก่ียวกับกิจกรรม (specific activities) ในการดําเนินโครงการท่ีจะจัดทําข้ึน          
ตาม Article 4 ท่ี สวทน. และ UNCTAD ใหความเห็นชอบและอาจจะตองจัดทําขอตกลงท่ีเก่ียวของในภายหลัง ตลอดจนภาระ
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การรับรองอนุสัญญามินามาตะวาดวยการจัดการสารปรอท 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับรอง (adoption) อนุสัญญามินามาตะวาดวย         
การจัดการสารปรอท และเอกสารขอมติ (resolutions) และกรรมสารสุดทาย (the final act of the conference) ในการประชุม 
Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖      
ณ เมือง Kumamoto/Minamata ประเทศญี่ปุน โดยจะยังไมลงนามในอนุสัญญาฯ 
                       ๑.๒ หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ ขอใหการรับรองเอกสารขอมติและกรรมสารสุดทาย
อยูในดุลพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทย 
                ๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวง          
การตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นควรตรวจสอบเน้ือหาสาระของอนุสัญญาฯ วาเปนไปตามกรอบการเจรจาของ
ประเทศไทยสําหรับประชุมคณะเจรจาระหวางรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท 
เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท่ีรัฐสภาเห็นชอบดวย เน่ืองจากการรับรองอนุสัญญาฯ ดังกลาวจะนําไปสูการลงนามและการแสดง
เจตนาเขาผูกพันกับประเทศไทยซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตอไปดวย หากประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะเขาเปนภาคี
อนุสัญญาฯ ดังกลาว นอกจากน้ี การดําเนินการดานการจัดการสารปรอทท้ังวัฏจักรชีวิตตั้งแตการผลิต การนําเขา การสงออก     



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

การใชการบําบัด และการจัดการสารปรอท ยังมีความจําเปนตองไดรับความรวมมือจากอีกหลายภาคสวน และควรหารือกับผูมีสวนได 
สวนเสียท่ีเก่ียวของอยางครบถวน รวมท้ังควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ เพ่ือจัดเตรียมความพรอม  
ในการรองรับอนุสัญญาฯ กอนพิจารณาลงนามในอนุสัญญาฯ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ 
   คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
ระหวางวันท่ี ๒๖ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยประเด็นสําคัญของการประชุมฯ ไดแก 
แผนการดําเนินงานในแตละกลุมเพ่ือนประธาน การจัดทํารายงานเศรษฐกิจเอเปคประจําป การจัดทํารายงานความกาวหนาในชวง
กลางของแผนงาน APEC New Strategy for Structural Reform (ANSSR) การหารือระดับนโยบายเรื่องท่ี ๑ : การปฏิรูประบบ
ราชการ (Bureaucratic Reform) การหารือระดับนโยบายเรื่องท่ี ๒ : มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ International Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS) การหารือระดับนโยบายเรื่องท่ี ๓ : การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค สรุปผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทเรียนจากวิกฤติทางการเงินสําหรับกฎหมายหุนสวนบริษัทและบรรษัทภิบาล (Corporate Law 
and Governance) และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดข้ันตอนการรับรองเอกสารตามอนุสัญญากรุงเฮกวาดวยการยกเลิก
ความจําเปนในการรับรองเอกสารทางการของตางประเทศ ค.ศ. ๑๙๖๑ (Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing 
the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) รวมท้ังความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                       ๑.๑ ฝายไทยไดหารือกับญี่ปุนในฐานะผูประสานงานหลักของกลุมเพ่ือนประธานในเรื่องการปฏิรูปกฎระเบียบ    
โดยเสนอขอใหญี่ปุนพิจารณาประเทศไทยเปนกรณีศึกษาในโครงการท่ีจะจัดทําในอนาคต คือ การสงเสริมนวัตกรรม และการพัฒนา
บรรยากาศทางธุรกิจของ SMEs 
                     ๑.๒ ขอตกลงตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๖๑ เปนผลใหการรับรองเอกสารทางการของตางประเทศมีความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย ชวยปองกันการสูญหาย และสามารถตรวจสอบไดงายจากการบริการแบบ One-Stop Service ซึ่ง  
เปนประโยชนกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปนการอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุนระหวางรัฐภาคี ท้ังดานการคา
ขามพรมแดนและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งอางอิงไดจากการประเมินในฐานขอมูลของธนาคารโลกเรื่อง Investing Across 
Borders ท่ีใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกตามอนุสัญญากรุงเฮก ตลอดจนชวยพัฒนาตัวช้ีวัด EoDB ของประเทศใหอยู
ในอันดับท่ีดีข้ึน 
                     ๑.๓ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงมหาดไทย 
ควรมีการศึกษาขอตกลงตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๖๑ ในรายละเอียด และพิจารณาถึงความเปนไปไดท่ีไทยจะเขารวมเปน 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. ใหกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพจัดการประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาขอตกลง       
ตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๖๑ ในรายละเอียดและพิจารณากําหนดทาทีของไทย และนําเสนอผลการพิจารณาแกคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การเขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒๑ การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเกี่ยวของ 

คร้ังท่ี ๒๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีรายงานวาในระหวางวันท่ี ๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดเดินทางไปรวม

ประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุม 
ท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี ๒๓ ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งผลการประชุมสรุปได ดังน้ี 
                ๑. การเขารวมการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ มีประเด็นหารือสําคัญ ๓ ประเด็น คือ  



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

                       ๑.๑ การบรรลุเปาหมายโบกอร (Attaining the Bogor Goals) ซึ่งกําหนดใหประเทศท่ีพัฒนาแลวเปดเสรี
การคาการลงทุนภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยเปนเปาหมายตามความสมัครใจสําหรับประเทศไทยตองเรงรัดดําเนินการใหทันภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว  
                       ๑.๒ การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม (Sustainable Growth with Equity) โดยประเทศ        
ท่ีพัฒนาแลวควรพิจารณาใหความชวยเหลือและสิทธิพิเศษแกประเทศท่ียังพัฒนาไมทันประเทศอ่ืนดวย 
                       ๑.๓ การสงเสริมความเช่ือมโยงภูมิภาค (Promoting Connectivity) ท้ังในดานการขนสงทางนํ้า ทางบก และ
ทางอากาศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีไมมีทางออกทางทะเลเพ่ือลดตนทุนการขนสง รวมถึงการลงทุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และความมั่นคงทางดานอาหาร ดานนํ้า และดานพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (green energy) โดยประเทศไทยไดรับการยอมรับ 
ใหเปนแหลงสํารองอาหารของโลก  
                       ในการน้ี ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับประเด็นการประชุมดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                  ๒. การเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี ๒๓ ทุกประเทศมีความเห็นตรงกันวา      
ในอนาคตตองพิจารณาวาภายหลังการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนแลว (Post ASEAN) ในป ๒๐๑๕ ทุกประเทศจะตอง
ดําเนินการอยางไรบางเพ่ือใหเกิดความรวมมือกันในดานตาง ๆ และความมั่นคงในภูมิภาคมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี ในสวนของประเทศไทย
ไดผลักดันเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการจัดตั้งศูนยชวยเหลือภัยพิบัติ โดยเฉพาะการมีขาวสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติและสงเสริม
ความรวมมือดานเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในการดูแลการเก็บอาหารสํารอง การสงเสริมพลังงานสีเขียว นอกจากน้ี ไทยมีบทบาท   
ในฐานะผูประสานงานอาเซียน-จีน เก่ียวกับในเรื่องทะเลจีนใต (South China Sea) ซึ่งหลายประเทศมีความเห็นตรงกันท่ีตองการ
ใหการเดินเรือในทะเลจีนใตเปนไปโดยเสรีและปลอดภัย นอกจากน้ี ไดเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ        
เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินความสัมพันธในอนาคต โดยเนนเก่ียวกับความรวมมือท่ีเปนรูปธรรม การสงเสริมสิทธิมนุษยชน    
และการพัฒนาภายหลังจากป ค.ศ. ๒๐๑๕ ในการน้ี ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสรุปภารกิจหลักของแตละสวนราชการ      
ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) และการพัฒนา
ภายหลังจากป ๒๐๑๕ แลวจัดสงใหแตละสวนราชการเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ คร้ังท่ี ๕ และการประชุมหารือเพ่ือสราง

โอกาสทางธุรกิจ การประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานความรวมมือลุมแมน้ําโขง-ญ่ีปุน ดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม คร้ังท่ี ๕ และการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๑๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ ดังน้ี 
             ๑. ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum : ECF) 
ครั้งท่ี ๕ และการประชุมหารือเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ ระหวางวันท่ี ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรุงเทพมหานคร 
                       ๑.๑ การประชุม ECF ครั้งท่ี ๕ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานผลักดันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต
กรอบแผนงานความรวมมือระหวางประเทศในอนุภูมิภาคท่ีสําคัญของรัฐมนตรีประจําแผนงานการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) แนวระเบียงเศรษฐกิจและแนวทางการ
ขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหมสูการปฏิบัติ และไดมีการหารือเพ่ือใหเสนอแนะและใหการรับรอง
เบ้ืองตนตอกรอบการลงทุนของภูมิภาค (Regional Investment Framework : RIF) กอนนําเสนอใหท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ 
ประเทศลุมแมนํ้าโขง ครั้งท่ี ๑๙ ใหการรับรองตอไป 
                       ๑.๒ การประชุมหารือเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ ท่ีประชุมไดนําเสนอโครงการตัวอยางของแตละประเทศสมาชิก
ท่ีไดบรรจุอยูในกรอบการลงทุนของภูมิภาคใหแกนักลงทุน องคการระหวางประเทศ และภาคีพัฒนาตาง ๆ ท้ังในประเทศไทยและ
ตางประเทศเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจและระดมทุนผานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership : 
PPP) ของประเทศสมาชิก 
                ๒. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานความรวมมือลุมแมนํ้าโขง-ญี่ปุน ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(Mekong-Japan Economic and Industrial Cooperation : MJ-CL) ครั้งท่ี ๕ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาเสร ี   



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
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เบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบเรื่องตาง ๆ ไดแก ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีและภาคเอกชน
ภายใตกรอบ MJ-CL ครั้งท่ี ๖ (6

th
 Mekong-Japan Industry and Government Dialogue) ความกาวหนาและการดําเนินงาน

ในอนาคตการจัดทํา RIF ภายใตแผนงาน GMS โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ขอเสนอของ
ประเทศญี่ปุนในการรางวิสัยทัศนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลุมแมนํ้าโขง ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการลําดับ
ความสําคัญสูงภายใตแผนท่ีนําทางการพัฒนาลุมแมนํ้าโขง การเนนย้ําความสําคัญของการพัฒนาโครงการลําดับความสําคัญสูง   
ของแตละประเทศ โดยตองสอดคลองกันในระดับอนุภูมิภาค การบูรณาการประเด็นการพัฒนาใหมเขาไวในแผนท่ีนําทางฯ เชน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรม การจัดตั้งคณะทํางานยอยดูแลเรื่องกฎหมายทางธุรกิจ 
รวมท้ังรายงานความกาวหนาท่ีสําคัญของแผนท่ีนําทางฯ ภายใตความรวมมือ MJ-CL ตอผูนําประเทศ และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีของแผนงาน MJ-CL ครั้งท่ี ๖ ท่ีกําหนดจัดข้ึนในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และการประชุม
ระดับผูนําของแผนงาน MJ-CL ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
                ๓. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๑๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และการประชุมท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 
                       ๓.๑ การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส ครั้งท่ี ๒๐ แผนงาน IMT-GT ท่ีประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดแก 
ความกาวหนาการดําเนินงานในรอบป ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ผลการดําเนินงานของฝายเลขานุการระดับชาติในการเรงรัดงานสําคัญ 
ความกาวหนาการดําเนินงานของ ๖ คณะทํางาน และแนวทางการดําเนินงานในรอบป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ การสนับสนุนจาก ADB     
ในการพัฒนาโครงการโดดเดน รวมท้ังขอเสนอขอรับการสนับสนุนโดยสภาธุรกิจ IMT-GT 
                       ๓.๒ การประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งท่ี ๑๐ ท่ีประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดแก 
ความกาวหนาจากการประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งท่ี ๙ ท่ีรัฐเนกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย ขอเสนอ  
ความรวมมือระยะตอไป รับทราบขอเสนอขอรับการสนับสนุนจากสภาธุรกิจ IMT-GT ท่ีสําคัญ และความชวยเหลือจาก ADB    
ดานเมืองสีเขียวและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย 
                       ๓.๓ การประชุมระดับรฐัมนตรอียางไมเปนทางการ ครั้งท่ี ๒ ท่ีประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดแก ความกาวหนา
โครงการโดดเดน ความกาวหนาการจัดตั้งสํานักงานถาวรของศูนยประสานความรวมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝาย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub-regional Cooperation : CIMT 
ท่ีนครปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย และแนวทางความเปนไปไดในการนําแนวคิดการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคมเปนประเด็นนําในการประชุมระดับผูนํา IMT-GT ครั้งท่ี ๘ ท่ีประเทศเมียนมาร 
                       ๓.๔ การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๑๙ แผนงาน IMT-GT ท่ีประชุมรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดแก รายงานของ  
ท่ีประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส ขอเสนอโครงการจากท่ีประชุมมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งท่ี ๑๐ ขอเสนอขอความอนุเคราะห
จากสภาธุรกิจ IMT-GT ท่ีสําคัญ การนําผลการหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการเปนแนวทางการดําเนินการ 
รวมท้ังสาธารณรัฐอินโดนีเซียรับเปนเจาภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๐ ท่ีเกาะซาบัง จังหวัดอาเจห เกาะสุมาตรา ในชวง
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังท่ี ๑๒๘ และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรรายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งท่ี ๑๒๘ 
และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (The 128

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union) ระหวางวันท่ี ๑๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ณ กรุงกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร สรุปได ดังน้ี 
                ๑. การประชุมภายใตหัวขอในการอภิปรายท่ัวไป (General Debate) ในครั้งน้ีคือ “จากการพัฒนาท่ีไมหยุดยั้ง      
สูการพัฒนาอยางมีเปาหมาย ในแนวทาง ‘การมีชีวิตท่ีดี’ หรือ ‘Buen Vivir’ : ทางเลือกใหม ทางแกไขใหม” ท่ีประชุมเห็นดวย   
ในเรื่องของการพัฒนาในบริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจวามีความจําเปนและมีสวนชวยเหลอืในดานการพัฒนาอยางมากสําหรบั
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาในหลายประเทศ นอกจากน้ี ยังไดกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    
และการนําหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาปรับใชเพ่ือเปนหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืน 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

                ๒. แถลงการณกีโต (Quito Communigue) ไดมีการอภิปรายในเรื่องเก่ียวกับนโยบายความเปนอยูพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
สีเขียว การบริหารแบบประชาธิปไตย การพัฒนาท่ียั่งยืนในรูปแบบใหม และการทํางานของรัฐสภา ซึ่งเรื่องดังกลาวควรถูกนําไป
อภิปรายในการประชุมของรัฐสภาแหงชาติ เพ่ือเปนหนทางหน่ึงท่ีจะนําสูการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ิมเติมกับในระดับโลก 
                ๓. การประชุมคณะมนตรีบรหิารสหภาพรัฐสภา ท่ีประชุมไดพิจารณาประเด็นสําคัญ ไดแก ประเด็นเก่ียวกับสมาชิก
ภาพในสหภาพรัฐสภา การอนุวัติยุทธศาสตรสหภาพรัฐสภา ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ความรวมมือกับสหประชาชาติ การรับรองรายงาน
การเงินป ๒๕๕๕ ปฏิบัติการสหภาพรัฐสภาเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยและสถาบันรัฐสภา การประชุมสหภาพรัฐสภาในอนาคต     
การแกไขธรรมนูญและขอบังคับ แถลงการณของประธานสหภาพรัฐสภาวาดวยสถานการณในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง การเลือกตั้ง
เลขาธิการสหภาพรัฐสภา และการบรรจุระเบียบวาระเรงดวนท่ีเสนอโดยราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน (Jordan) เรื่อง “บทบาท
ของรัฐสภาในการจัดการกับผลกระทบดานความมั่นคงและมนุษยธรรมท่ีเกิดจากวิกฤตการณในซีเรีย และการกดดันรัฐบาลของตนเอง
ใหแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบดานความสัมพันธระหวางประเทศและดานมนุษยธรรมตอผูลี้ภัยชาวซีเรียและใหการสนับสนุน
ประเทศเพ่ือนบานท่ีใหความชวยเหลือแกผูลี้ภัยดังกลาว 
                ๔. การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี ครั้งท่ี ๑๘ ท่ีประชุมรับทราบเรื่องการติดตามแผนปฏิบัติการดานรัฐสภา           
ท่ีตระหนักถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Plan of Action on Gender-sensitive parliament) ของสํานักเลขาธิการ
สหภาพรัฐสภา โดยท่ีประชุมไดแยกออกเปน ๒ กลุมยอย เพ่ืออภิปรายในการพิจารณามุมมองทางดานสถานะระหวางชายหญิง    
ในหัวขอของคณะกรรมาธิการ คณะท่ี ๑ และคณะกรรมาธิการ คณะท่ี ๒ ไดแก “การบังคับใชหลักการความรับผิดชอบในการคุมครอง : 
บทบาทรัฐสภาในการคุมครองชีวิตพลเรือน” (Enforcing the responsibility to protect : The role of parliament in 
safeguarding civilians’ lives) และ “การคาอยางเปนธรรมและกลไกทางการเงินท่ีมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”         
(Fair trade and innovative financing mechanisms for sustainable development) 
                ๕. การประชุมกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ท่ีประชุมไดหารือเก่ียวกับการเสนอช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมเขารวมเปน
คณะกรรมาธิการยกรางขอมติ และการประชุมกลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ท่ีประชุมไดมีการเสนอตัวคณะผูแทนประเทศตาง ๆ   
เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงท่ีวางลงในสหภาพรัฐสภา 
                ๖. การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะท่ี ๑ วาดวยสันติและความมั่นคงระหวางประเทศ หัวขอ “การบังคับใช
หลักการความรับผิดชอบในการคุมครอง : บทบาทรัฐสภาในการคุมครองชีวิตพลเรือน” ประเทศไทยไมเห็นดวยกับการแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศอ่ืน ๆ แตเห็นดวยในการใชเครื่องมือการแทรกแซงผานองคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนกลไกท่ีนานาประเทศ
รวมลงนามยอมรับ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะมีการผลักดันใหภาครัฐบาลนําหลักการน้ีไปปฏิบัติโดยเจรจากับทุกภาคสวน        
ผานกระบวนการนิติบัญญัติในการใหความคุมครองชีวิตพลเรือนโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและสตรี 
                ๗. การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะท่ี ๒ วาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน การคลัง และการคา หัวขอ “การคาอยาง   
เปนธรรมและกลไกทางการเงินท่ีมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” สมาชิกรัฐสภาควรสงเสริมและสนับสนุนสินคาแฟรเทรด    
และสนับสนุนองคกรอิสระดานการคาตาง ๆ ท่ีใหการสนับสนุนสินคาประเภทน้ี โดยการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมาย   
การลดภาษีสินคาแฟรเทรด 
                ๘. การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะท่ี ๓ วาดวยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน หัวขอ “การใชสื่อ รวมถึง     
สื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมืองและประชาธิปไตย” ท่ีประชุมไดรับรองรางขอมติวาดวยการใชสื่อ รวมถึง
สื่อสังคมออนไลน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของพลเมืองและประชาธิปไตย 
                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 ท่ีประชุมไดใหการรับรองอยางเปนเอกฉันทในการจัดตั้งการประชุมยุวสมาชิก
แหงสหภาพรัฐสภา (Forum of Young Parliamentarians) เพ่ือแบงปนเปาหมายยุทธศาสตรของสหภาพรัฐสภาและกลาวถึง   
สิ่งท่ีพวกเขาประสบความสําเร็จ และไดรวมแสดงความคิดเห็นในการใสมุมมองของตนเองลงในรางขอมติในคณะกรรมาธิการ      
ท้ัง ๓ คณะ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งท่ี ๑๒๘ รวมท้ังจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนา กฎ โครงสราง
ผูเขารวมประชุมและบทบาทของการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาแหงสหภาพรัฐสภา (young parliamentarians of the IPU) 
                 ๑๑. การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวขอ “Towards a new vision for development : What place for 
governance?” และกรอบแผนงานวาดวยการพัฒนาระหวางประเทศ ผลการสัมมนาสวนใหญไดใหความเห็นวา ปญหาท่ีสําคัญ    
ท่ีทําใหการพัฒนาเปนไปอยางยากลําบาก คือ ปญหาการคอรรัปชัน ซึ่งการบริหารตองเล็งเห็นความสําคัญขอน้ี และตองยึด



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

ประชาชนเปนศูนยกลาง ประกอบกับใหความสําคัญกับภาคประชาสังคมอยางเทาเทียมกันทุกภาคสวน ท้ังสตรี เยาวชน กลุมชาติพันธุ 
ตลอดจนกลุมผูดอยโอกาส 
                 ๑๒. กรณีของประเทศไทยจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสมาชิกรัฐสภา ท่ีประชุมรับทราบวา
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสมาชิกรัฐสภาจะยังคงกรณีของนายจตุพร พรหมพันธุ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวใน
รายงานของคณะกรรมาธิการ สําหรับกรณีของนายกอแกว พิกุลทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการจะยังไมพิจารณา
เพ่ิมเติมในช้ันน้ี 
                 ๑๓. การเขารวมประชุมในฐานะกรรมาธิการสงเสริมกฎหมายมนุษยชนระหวางประเทศ ของนายพีรพันธุ พาลุสุข 
หัวหนาคณะผูแทนรัฐสภาไทย ท่ีประชุมไดมีมติให Mr. A.A. Cakra Wijiaya จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมาธิการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ นอกจากน้ี นายพีรพันธุ พาลุสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาลไทย ในฐานะกรรมาธิการสมทบไดแสดงความเห็นเก่ียวกับคูมือสําหรับสมาชิกรัฐสภาวาดวยสัญชาติ    
และการไรสัญชาติวา เปนคูมือท่ีมีประโยชนควรมีการเผยแพรใหแพรหลาย และควรใหความสนใจในภูมิภาคท่ีมีปญหาเกิดข้ึน    
และสงเสริมความรวมมือสวนภูมิภาคเพ่ือแกไขปญหาน้ีเปนพิเศษ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีดานการทองเท่ียวกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง 

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) คร้ังท่ี ๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบสรปุผลการประชุมรัฐมนตรีดานการทองเท่ียวกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเศรษฐกิจอิระวดี-

เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งท่ี ๑ จัดข้ึนเมื่อ
วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ นครโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได 
ดังน้ี 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีดานการทองเท่ียว ACMECS ครั้งท่ี ๑ จัดคูขนานกับงานแสดงนิทรรศการทองเท่ียว ITE 
HCMC 2013 ภายใตหัวขอ “๕ ประเทศ ๑ จุดหมายปลายทาง” (5 Countries one destination) เปนผลสืบเน่ืองจากการ
ประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS Summit) ครั้งท่ี ๕ โดยมีรัฐมนตรีทองเท่ียว
จากประเทศสมาชิกท้ัง ๕ ประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขารวมการประชุม 
                ๒. รัฐมนตรีทองเท่ียวท้ัง ๕ ประเทศพึงพอใจตอจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางทองเท่ียว           
ในอนุภูมิภาคในป ๒๕๕๕ และตั้งเปาหมายใหจํานวนนักทองเท่ียวขยายตัวในอัตรา ๑ เทาตัวทุก ๆ ป โดยท่ีประชุมใหความสําคัญ
ตอการใช ACMECS Single visa วา จะเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และไดแสดงความยินดีตอราชอาณาจักรไทย
และราชอาณาจักรกัมพูชาในการนํา ACMECS Single visa มาใชและขอทราบผลการดําเนินงาน 
                ๓. ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการสงเสริมการเช่ือมโยงสินคาทองเท่ียวท่ีมีอยู ท้ังเสนทางบก (รวมท้ังทางรถไฟ)       
ทางอากาศ และทางนํ้า และใหพัฒนาการทองเท่ียวเสนทางใหม คือ พุกาม-เชียงใหม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน-เสียมราฐ-เว       
ใหมีการสงเสริมการตลาดรวมกัน พัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกัน และสงเสริมใหมีมาตรฐานความปลอดภัยนักทองเท่ียว รวมท้ัง
สนับสนุนใหมีการบูรณาการรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน 
                ๔. ท่ีประชุมรับรองแผนปฏิบัติดานการทองเท่ียวกรอบ ACMECS 2013-2015 ประกอบดวย การอํานวยความสะดวก
ดานการเดินทาง การเช่ือมโยงสินคาทองเท่ียว การสงเสริมการทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและมาตรฐานการบริการ   
และการจัดตั้งกลไกดําเนินการเพ่ือใหความรวมมือดานการทองเท่ียวบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
                ๕. ท่ีประชุมมีมติใหจัดการประชุมรัฐมนตรีดานการทองเท่ียว ACMECS ทุก ๒ ป โดยประเทศท่ีเปนเจาภาพ       
การประชุมผูนําจะเปนเจาภาพการประชุมรัฐมนตรีทองเท่ียว และจัดการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสจัดคูขนานกับการประชุมรัฐมนตรี 
สําหรับการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวจัดเปนประจําทุกป โดยจัดคูขนานกับการประชุม GMS หรือ ASEAN ท้ังน้ี      
การประชุมรัฐมนตรีดานการทองเท่ียว ACMECS ครั้งท่ี ๒ จะจัดข้ึนในป ๒๕๕๘ โดยสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนเจาภาพ 
                ๖. ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดหารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬา และทองเท่ียว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Mr. Hoang Tuan Anh) ในเรื่องการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหวางกัน การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูบริหารระดับสูงของท้ังสองฝาย และการจัดทําความตกลงหรือบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียวและดานกีฬา 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศฝายใต-ดานสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศฝายใต-ดานสิทธิเด็ก      
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (The New DELHI Declaration on South-South Cooperation for Child Rights in Asia and Pacific)              
มีสาระสําคัญเปนการเนนย้ําการเสริมสรางความรวมมือดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กท้ังระดับประเทศของตนเองและ  
ระดับระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ๓ เรื่อง ไดแก การพัฒนาเด็กปฐมวัย วัยรุน และการพัฒนาเมืองเพ่ือสิทธิเด็ก 
ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอบรับการเปนเจาภาพจัดการประชุม
ในประเทศไทย เพ่ือจะไดดําเนินการประสานกับกระทรวงการตางประเทศแจงใหคณะผูแทนถาวรไทย ประจํากรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจงทบวงการการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ตามแนวทางปฏิบัติตอไป จํานวน ๒ รายการ 
ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Occupational Radiation Protection and ALARA in Waste 
Management ณ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการประชุม Asian Nuclear Safety Network 
(ANSN) Steering Committee (SC) Meeting ครั้งท่ี ๑๘ ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 
                ๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศในประเด็นเก่ียวกับเรื่องเอกสิทธ์ิและ
ความคุมกัน และความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับประเด็นการเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไปดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี ๑๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบเอกสารท่ีจะมีการรับรองในการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian 
Ocean Rim Association for Regional Co-operation-IOR-ARC) ครั้งท่ี ๑๓ ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองเพิรท 
เครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบดวย 
                       ๑.๑ รางแถลงการณเพิรท ระบุถึงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล 
การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน การจัดการการประมง การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความรวมมือดานวิชาการ 
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทองเท่ียวและการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและการพัฒนา
ของภูมิภาค รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเลและการเปลี่ยนช่ือจากสมาคม
ความรวมมือแหงมหาสมุทรอินเดีย (India Ocean Rim Association for Regional Co-operation) หรือ IOR-ARC เปนสมาคม
แหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association) หรือ IORA 
                       ๑.๒ รางปฏิญญาสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยหลักการใชมหาสมุทรอินเดียและทรัพยากรของมหาสมุทร
อินเดียอยางสันติและยั่งยืน จะกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเรียกวา “หลักการเพิรท” โดยเรียกรองใหรัฐสมาชิกตระหนักถึง
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ พันธกรณีในการอนุรักษและการใชมหาสมุทรอินเดียและทรัพยากรของมหาสมุทร
อินเดียอยางยั่งยืนตามกฎหมายระหวางประเทศ พันธกรณีดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประโยชนจากการอนุรักษและการใช



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การรักษาและฟนฟูทรัพยากรประมง การจัดการกับภัยคุกคามตาง ๆ และการเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับรัฐสมาชิก 
                ๒. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองรางเอกสารดังกลาว 
                ๓. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย      
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

 

 ๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ 
  กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดประชุมระดับสูง ไทย - แอฟริกา (Thai-Africa High-Level Dialogue) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
             ๑. การจัดประชุมระดับสูง ไทย-แอฟริกา (Thai-Africa High-Level Dialogue) ในชวงตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ท่ีศูนยการประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธระหวางไทยกับแอฟริกาใหเปนหุนสวน     
เชิงยุทธศาสตรท่ีใกลชิดยิ่งข้ึน เพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยในฐานะท่ีแอฟริกาเปนตลาดใหม เพ่ือแสวงหา
พันธมิตรในเวทีระหวางประเทศ และเพ่ือพัฒนาไปสูความรวมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา ตอไป 
                ๒. การแตงตั้งคณะทํางานระดับกระทรวงสําหรับการจัดประชุมระดับสูงระหวางไทย-แอฟริกา ประกอบดวย
คณะทํางาน ๔ ดาน ไดแก คณะทํางานดานสารัตถะ ดานอํานวยการ ดานพิธีการและการรักษาความปลอดภัย และ              
ดานประชาสัมพันธ โดยมีผูแทนกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของรวมเปนคณะทํางาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันพลังงานนิวเคลียรแหงสาธารณรัฐเปรูกับ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) แหงราชอาณาจักรไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันพลังงานนิวเคลียรแหง
สาธารณรัฐเปรู [The Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN)] กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
แหงราชอาณาจักรไทย 
                        ๑.๒ อนุมัติใหผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจฯ 
                      ๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
สํานักงานอัยการสูงสุดเก่ียวกับการระบุเง่ือนไขในการจัดสรรสิทธิทรัพยสินทางปญญาในหนังสือขอตกลง (สัญญา) ท่ีจะจัดทําข้ึน 
เพ่ือประโยชนรวมกันของท้ังสองฝาย และในการดําเนินกิจกรรมภายใตบันทึกความตกลงฯ ใหดําเนินการอยางรอบคอบและ
ระมัดระวังเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เปนตน รวมท้ังใหรับขอสังเกตของกระทรวง     
การตางประเทศเก่ียวกับการแกไขสารัตถะของรางบันทึกความเขาใจฯ และขอสังเกตเพ่ิมเติมเก่ียวกับคูฉบับภาษาไทย ไปพิจารณา
ดําเนินการดวย 
 
 
 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการไตรภาคีระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐชิลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 

             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 เปนเอกสารกําหนดแนวทางความรวมมือแบบหุนสวนระหวางสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศกับหนวยงานความรวมมอืระหวางประเทศของชิลี (The Chilean International Cooperation Agency : AGCI) 
ในสาขาท่ีแตละฝายใหความสําคัญและเปนความสนใจรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเปนการถายทอดความรู    
ใหประเทศท่ีสามซึ่งเปนประเทศผูรับจะเริ่มจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและลาตินอเมริกาท่ีตองการพัฒนา
ประเทศในสาขาท่ีไทยและชิลีมีศักยภาพ เชน เกษตร สาธารณสุข และขยายความรวมมือไตรภาคีไปสูประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ตอไป 
                ๒. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนาม       
ในบันทึกความเขาใจฯ 
                ๓. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชเน้ือหาสาระสําคัญของบันทึก   
ความเขาใจฯ ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางบันทึกความเขาใจระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานพลังงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี 
                       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 เพ่ือมุงหวังท่ีจะทําใหเกิดโอกาส
ทางการคา การลงทุนดานพลังงานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง โดยคํานึงถึงความสนใจรวมกันในการพัฒนาและกระตุนเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และสังคมสําหรับท้ังสองประเทศและประชาชนของท้ังสองประเทศ 
                       ๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ รวมกับผูมีอํานาจลงนามของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                       ๑.๓ เห็นชอบใหกระทรวงพลังงานสามารถพิจารณาปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญไดตามความเหมาะสมกอนท่ีจะมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชน
จีนเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการ ในระหวางวันท่ี ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา      
อีกครั้ง 
                ๒. ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ ตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีนดานการศึกษา 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ การจัดทําและลงนามรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนดานอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความตกลงดังกลาวในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ ทําเนียบรัฐบาล ในชวงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐ



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

ประชาชนจีน โดยบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญเปนความรวมมือทางดานอาชีวศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล ขอสนเทศ 
การวางแผนความรวมมือ การฝกอบรม การสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา การอํานวยความสะดวกทางการศึกษา 
รวมท้ังการยอมรับวุฒิการศึกษา ท้ังน้ี หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญ ใหกระทรวงศึกษาธิการหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
                       ๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ 
                ๒. ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําเอกสารบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศไทยท่ีเชื่อมโยงกับ
การชําระคาใชจายดวยสินคาเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ อนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยโครงการความรวมมือในระดับรัฐบาลเพ่ือพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานรถไฟในประเทศไทยโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทย (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) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการปรับแกรางบันทึกความเขาใจฯ โดยไมมีผลเปลี่ยนแปลงหลักการ
และสาระสําคัญ อนุมัติใหกระทรวงคมนาคมสามารถหารือกับกระทรวงการตางประเทศและสวนราชการท่ีเก่ียวของ และ
ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                       ๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนามในบันทึกความเขาใจฯ 
                       ๑.๓ ใหกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ 
                       ๑.๔ ใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหผูท่ีจะลงนามบันทึก         
ความเขาใจฯ 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับกรณีท่ีคูภาคี
จะตองเจรจาและตกลงในรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับวิธีการชําระคาใชจายเปนสินคาเกษตร รวมถึงปริมาณ คุณภาพ และการจัดสง
สินคาเกษตรตอไป จึงเห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหเหมาะสมและถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบ    
ท่ีเก่ียวของ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวงการตางประเทศแหง            

ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศเติรกเมนิสถาน 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                       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 มีวัตถุประสงคเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับเติรกเมนิสถาน โดยการจัดตั้งกลไกการหารืออยางเปนทางการผานกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝาย
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธทวิภาคี เชน ประเด็นดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเด็น
ระหวางราชอาณาจักรไทยและเติรกเมนิสถานมีความสนใจรวมกัน เปนตน 
                       ๑.๒ อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม 
เอกสารบันทึกความเขาใจฯ 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

                       ๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศแกไขช่ือประเทศเติรกเมนิสถานในหนา ๒ ของรางบันทึกความเขาใจฯ           
ฉบับภาษาอังกฤษใหถูกตองกอนการลงนามดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการลงนามความตกลงวาดวยการสงเสริม ๔ โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 
                       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 ในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ไดแก การรวมจัดตั้งศูนยวิจัยรวมไทย-จีนดานรถไฟความเร็วสูง การรวมพัฒนาศูนยใหบริการขอมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล 
ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนใหม ท้ังน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงถอยคํา      
ท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมมีผลกระทบตอเน้ือหาสาระของรางความตกลงฯ ฉบับน้ี ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหารือ
รวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดย     
ไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
                       ๑.๒ อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในราง    
ความตกลงฯ 
                ๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ ASEAN-China STEP Program ไมไดกําหนดชัดเจนวาใหดําเนิน
โครงการในลักษณะทวิภาคีเปนรายประเทศ หนวยงานผูปฏิบัติควรซักซอมความเขาใจกับฝายอาเซียนและจีนในเรื่องน้ีเพ่ือไมให  
ถูกทักทวงจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ และเห็นควรเพ่ิมขอความท่ีระบุวา “ใหการดําเนินกิจกรรมภายใตรางความตกลงฯ 
เปนไปตามกฎระเบียบภายในประเทศ” สําหรับโครงการพัฒนาศูนยใหบริการขอมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล หากมี          
การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ อาจมีขอมูลท่ีถือเปนความลับ จึงขอใหคํานึงถึงการจัดการขอมูลซึ่งถือเปนความลับ ใหเปนไปตาม
กฎหมายภายในประเทศของแตละฝาย เพ่ือประโยชนรวมกันของท้ังสองฝาย ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การรับรองแถลงขาวรวมจากการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลีและ

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปรู 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ เห็นชอบในหลักการตอแถลงขาวรวมไทย-สาธารณรัฐชิลี และไทย-สาธารณรัฐเปรู ในโอกาสท่ีนายเซบัส
เตียน ปเญรา เอเชนีเก ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี และนายโอยันตา อุมาลา ตัสโช ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเปรู        
จะเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการ ระหวางวันท่ี ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในฐานะแขกของรัฐบาล และอนุมัติให
นายกรัฐมนตรีรวมรับรองแถลงขาวรวมดังกลาว ท้ังน้ี แถลงขาวรวมฯ ท้ังสองฉบับมีสาระสําคัญเพ่ือกระชับความสัมพันธทวิภาคี   
ในดานตาง ๆ  
                             ๑.๑.๑ สาธารณรัฐชิลี ไดแก เรื่องการคาการลงทุน โดยเฉพาะการลงนามความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี    
ซึ่งเปนความตกลงการคาเสรีท่ีมีลักษณะบูรณาการฉบับแรกท่ีไทยมีกับประเทศในลาตินอเมริกา ความรวมมือทางวิชาการ ความรวมมือ 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

ดานการเกษตร การทองเท่ียว การบริหารการเดินอากาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรวมมือดานวัฒนธรรม ตลอดจน    
ความรวมมือในกรอบพหุภาคีตาง ๆ 
                             ๑.๑.๒ สาธารณรัฐเปรู ไดแก เรื่องการคาการลงทุน ความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ            
การประกาศการบรรลุผลการเจรจาเขตการคาเสรี (FTA) ฉบับสมบูรณ การแลกเปลีย่นนักวิจัย ผูเช่ียวชาญและองคความรูระหวาง
กันในสาขาการเกษตร อุตุนิยมวิทยา นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน ความรวมมือทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ความรวมมือทางวิชาการและการศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม ความรวมมือในการตอตานอาชญากรรมองคการ 
และการลักลอบคายาเสพติด ความรวมมือดานการทองเท่ียว และความรวมมือในกรอบพหุภาคีตาง ๆ 
                       ๑.๒ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของแถลงขาวรวมดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญเพ่ือให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับการใหตัดขอความในแถลงขาวรวม  
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 เน่ืองจากยังไมสามารถลงนามในความตกลงดังกลาวในชวงเวลาน้ีได ไปดําเนินการดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําแถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ ไทย-จีน ในโอกาสท่ีนายหลี่        

เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ 
    คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ การจัดทําแถลงขาวรวมวาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน ในโอกาสท่ีนายหลี่        
เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรฐัประชาชนจีนเดนิทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ (Joint Press Statement on Long-
Term 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) ในระหวางวันท่ี 
๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยรางแถลงขาวฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาความสัมพันธและสงเสริมความรวมมือ
ระหวางไทย-จีน ใน ๙ สาขา ไดแก (๑) ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการเงิน (๒) เศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
และการเงิน (๓) การปองกันประเทศและความมั่นคง (๔) การคมนาคมและความเช่ือมโยง (๕) วัฒนธรรม การศึกษา และการทองเท่ียว 
(๖) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๗) พลังงาน (๘) มหาสมุทร และ (๙) ความรวมมือในภูมิภาคและระหวางประเทศ 
โดยเพ่ิมเติมประเด็นการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางกัน และการใหไทยเปนศูนยกลางการชําระเงิน
หยวนในภูมิภาค 
                     ๑.๒ อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองรางเอกสารฯ กับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไมมีการลงนาม 
                    ๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของแถลงขาวรวมฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือให
สอดคลอง  กับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับสกุลเงินในขอ ๗ ของแถลงขาวรวมฯ ฉบับภาษาอังกฤษ         
ใหถูกตองชัดเจนดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมดานการศึกษาปฐมวัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรายงานสรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุม
ดานการศึกษาปฐมวัย (Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education) และศึกษาดูงาน
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันท่ี ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ สรุปได ดังน้ี 
 ๑. การประชุมดานการศึกษาปฐมวัย จัดข้ึนเพ่ือทบทวนสถานภาพของการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและประสบการณในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศตาง ๆ การกําหนด



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา และการดูแลเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กกลุมดอยโอกาส เพ่ือใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสไดรับการดูแล
ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึง และการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการปฐมวัยท่ีเหมาะสมสําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยไดมี   
การกําหนดหัวขอตาง ๆ ท่ีจะอภิปราย ๓ หัวขอ คือ การลงทุนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความคุมคาตอการพัฒนา
มนุษย และเศรษฐกิจ การขยายโอกาสการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยอยางเทาเทียม และการสงตอเด็กปฐมวัยเขาสูการศึกษาอยาง
ประสบผลสําเร็จ รวมท้ังการประชุมโตะกลมระดับรัฐมนตรีเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีดี
เก่ียวกับความพรอมของเด็กปฐมวัยท่ีจะเขาเรียน และโรงเรียนมีความพรอมเพียงใดท่ีจะรับเด็กปฐมวัยเขาเรียน 
                ๒. การไดรับเชิญใหเปนผูนําเสนอในหัวขอท่ี ๒ เรื่อง การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกันสําหรับ
การศึกษาเด็กปฐมวัย ในหัวขอยอยท่ี ๓ ไดแก การกําหนดมาตรฐานและติดตามการพัฒนาและผลการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
โดยกลาวถึงการท่ีรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติ    
วาดวยการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และไดมีการประกาศนโยบายท่ีจะใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแต     
วัยแรกเกิดจนถึงอายุ ๕ ป อยางเหมาะสมตามชวงอายุ พรอมกับไดมีการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับชาติ นอกจากน้ี ยังได
กําหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแนวทางการพัฒนาแบบ Life Cycle ดวยการพัฒนาเด็กอยางผสมผสานท้ังทางดาน
สุขภาพและการเรียนรูเพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังทางดานสุขภาพ และการเตรียมความพรอมในทุกดานตั้งแตอยูในครรภ
มารดาจนสามารถเติบโตข้ึนอยางมีศักยภาพ และสุขภาพท่ีแข็งแรง 
                ๓. การพบปะหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต โดยไดมีการหารือในประเด็นสําคัญ        
๓ เรื่อง คือ แนวทางการใช ICT เพ่ือนํามาประยุกตใชเพ่ือการศึกษา ความรวมมือในการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
และการสงเสริมการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 
                ๔. การดําเนินงานของสถาบันการศึกษา และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงนโยบายและแผนงานของรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลีท่ีใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา และภาคเอกชนไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและผลิตสื่อ
ท่ีนํา ICT มาใชในการศึกษา ซึ่งชวยสงเสริมใหการจัดการศึกษาในประเทศมีคุณภาพสูงข้ึน สามารถสงเสริมใหเด็กสามารถคิดวิเคราะห 
และมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอ่ืน เชน กีฬา ศิลปะ ดนตรี เปนตน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง หนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย และ

กระทรวงการตางประเทศแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงเพ่ือความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการ
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 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการอบรมครูภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจะชวย
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานการศึกษาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสอยางตอเน่ือง ภายใตความตกลง
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือทางดานการศึกษาและการวิจัย ท้ังน้ี 
หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงศึกษาธิการหารือ
รวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทนเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอยางเปนทางการของ
นายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามตารางติดตาม    
ผลการเยือนท่ีกระทรวงการตางประเทศจัดทําตอไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                                        (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

             ๑. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก การเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงดูชานเบ      
การประชุม bilateral consultation ระหวางกระทรวงการตางประเทศ การเปดเสนทางบินตรง กรุงเทพฯ-ดูชานเบ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทย-ทาจิกิสถาน ความรวมมือทางวิชาการ ความรวมในกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue : ACD) สถานการณความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และการลงสมัคร 
รับเลือกตั้งในตําแหนงสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) 
                ๒. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก การสงเสริมความรวมมือดานการคาและการลงทุน
ระหวางกันใหเพ่ิมมากข้ึน และตั้งเปาหมายการเพ่ิมมูลคาการคาเปนสองเทาภายในป ๒๕๖๑ การจัดทําความตกลงการคาเสรี    
เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการคาระหวางกัน การจัดทําความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางกัน ความรวมมือ
ดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรวมมือดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเชิงศาสนา การจัด road show หรือ
นิทรรศการเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยในปากีสถาน การใหโรงพยาบาลช้ันนําของไทยแตงตั้งสํานักงานตัวแทน      
ในปากีสถาน การจัดงานแสดงศิลปอารยธรรมคันธาระ ท่ีกรุงเทพฯ การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพุทธในปากีสถาน รวมถึง
โบราณสถานตักศิลา ความรวมมือดานการทหารและความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมวาดวยความรวมมือดานการตอตาน การกอการรายและอาชญากรรมเฉพาะเรื่องอ่ืน ๆ ครั้งท่ี ๓ ความรวมมือในกรอบ
ภูมิภาคและพหุภาคี และการยกระดับความรวมมือภายใตกรอบ ASEAN ARF OIC ASEM และ ACD รวมท้ังการเรียนรู          
การเตรียมการตั้งรับและการจัดการภัยพิบัติระหวางกันท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และการประชุมระดับรัฐมนตรีในประเทศ
เอเชีย ครั้งท่ี ๖ ดานการลดความเสี่ยงตอภัยพิบัติ ซึ่งไทยจะเปนเจาภาพในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี           
๔  มิถุนายน ๒๕๕๖ (เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส) เก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการโลจิสติกท้ังระบบซึ่งเช่ือมโยงและเปนประโยชนตอการสงออก รวมท้ังเปนชองทางในการขยาย
ตลาดสินคาของไทยในศรีลังกาและประเทศใกลเคียงอ่ืน ๆ เชน อินเดีย ซึ่งในการดําเนินการตามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีปญหา
และอุปสรรค และแนวทางการแกไข สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ปญหาและอุปสรรค ผลจากการดําเนินการพบวา ปจจุบันการบริหารจัดการโลจิสติกในสถานประกอบการ    
ของภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing logistics) ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนกวาในอนาคต เน่ืองจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในสถานประกอบการ
ของกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมท้ังกลุมอุตสาหกรรมสําคัญท่ีผลิตสินคาเพ่ือสงออกไปจําหนายในศรีลังกาและประเทศใกลเคียง
อยางตอเน่ืองภายใตโครงการตาง ๆ ของแผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหรรม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เชน 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนตน ซึ่งปญหาและ
อุปสรรคสําคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกสท้ังระบบฯ ในขณะน้ี คือ ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางดานโลจิสติกส (Logistics 
Infrastructure) โดยเฉพาะการขาดทาเทียบเรือขนาดใหญฝงทะเลอันดามันท่ีเปนศูนยกลางการขนสงและขนถายสินคาทางทะเล
จากประเทศ 
                ๒. แนวทางการแกไข กระทรวงอุตสาหกรรมอยูระหวางการดําเนินโครงการเพ่ือชวยในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคดังกลาว ไดแก 
                       ๒.๑ โครงการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการกําหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายแดน     
ดานพุนํ้ารอน อําเภอเมือง และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดน (ดานพุนํ้ารอน อําเภอเมือง และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี) ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม
บริการดานโลจิสติกส การขนสงสินคา เพ่ืออํานวยความสะดวกเรื่องการขนสงสินคาผานแดนและเช่ือมโยงกับโครงการทาเรือนํ้าลึกทวาย
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมทวายในสหภาพเมียนมาร 
                       ๒.๒ โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันเพ่ือเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ กลยุทธและขอเสนอแนะในเชิงลึกท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย เพ่ือเช่ือมโยงการผลิต การคา การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน    



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ ตุลาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
                                                                                               
 

 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

และเสนอแนะอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ ศึกษาและกําหนดรูปแบบทางเทคนิคและวิศวกรรม (Conceptual Design)    
ของเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีโครงการท่ีบงบอกถึงการใชท่ีดินและระบบกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี (Land Use) 
                       ๒.๓ โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพ้ืนท่ีฝงตะวันตกตามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economics Corridor EWEC) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี       
ฝงตะวันตกของประเทศไทยสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังจะเปน     
การสรางโอกาสสําคัญในการเพ่ิมมูลคาการคาและการลงทุนภายในประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 
 

๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมท้ัง                 
สงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศ 

  กําลังพัฒนา 
 

 ๗.๖  สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเร่ืองพรมแดน 
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศ 
 

 ๗.๗  สงเสริมการทูตเพ่ือประชาชน 
 

 ๗.๘  ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

 

 ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ 
 

 ๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลาม 
   ระหวางประเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  
 

 
๘๗ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลพบุรี (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี           
ไดประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของแลวเห็นวา การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ีในครั้งตอไปสมควรจะจัดข้ึน
ในระหวางวันท่ี ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลพบุรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะไดดําเนินการเก่ียวกับการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่ืนในกลุมจังหวัดท่ีเก่ียวของ
รวมกับสํานักงบประมาณและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลพบุรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
             ๑. โครงการท่ีไดรับการยืนยันจากจังหวัด/กลุมจังหวัด ในการลงพ้ืนท่ีของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๒ จํานวน ๔ จังหวัด (จังหวัดลพบุรี อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี 
ณ จังหวัดลพบุรี ระหวางวันท่ี ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
                    ๑.๑ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ไดแก โครงการศูนยพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุทองถ่ินเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน โครงการพัฒนาและบูรณะทางหลวงเพ่ือความปลอดภัยและเช่ือมโยงระหวางจังหวัด โครงการสงเสริมสหกรณ
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ โครงการพัฒนาสวนนํ้าเพ่ือสุขภาพและการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๒ โครงการเจาพระยาแลนด และโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวระดับช้ันพันธุหลักและช้ันพันธุขยาย
เพ่ือเสริมสรางระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมภาคกลางตอนบน ๒ 
                    ๑.๒ จังหวัดลพบุรี ไดแก โครงการกอสรางศูนยสงเสริม บริการเยาวชนและผูสูงวัย (จังหวัดลพบุรี) โครงการบริหาร
จัดการนํ้าเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรทําการเกษตรอาหารปลอดภัย โครงการยกระดับเขตเมืองเกาลพบุรีเปนจุดหมายปลายทางดาน
การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้าอางเก็บนํ้าหวยใหญ (วังแขม) 
โครงการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวแกมลิงหนองสมอใสตามแนวพระราชดําริ และโครงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือสนับสนุนเกษตรอาหาร
ปลอดภัยพ้ืนท่ีแกมลิงหวยซับใต 
                    ๑.๓ จังหวัดอางทอง ไดแก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวของโรงสีขาวเทพประทาน ๒ โครงการ
บริหารจัดการนํ้าในเขตชุมชนสําคัญเพ่ือปองกันอุทกภัย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดกลางขาวเปลือกใหกับสถาบันเกษตรกร
เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแกมลิงหนองเจ็ดเสนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ “อุทยานสวรรค ๑๑๕ ป อางทอง หนองเจ็ดเสน เฉลมิพระเกียรติฯ” 
                 ๑.๔ จังหวัดสิงหบุรี ไดแก พัฒนาคายบางระจันใหเปนแหลงทองเท่ียวและเรียนรูทางประวัติศาสตร พัฒนาและ
ปรับปรุงศูนยการเรียนรูเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ และโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง   
ริมแมนํ้าเจาพระยาบริเวณหมูท่ี ๕ ตําบลชีนํ้าราย อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
                    ๑.๕ จังหวัดชัยนาท ไดแก โครงการเมืองเมล็ดพันธุขาวชัยนาท และโครงการ CHAINAT BIRDS’LAND 
                ๒. การประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) กําหนดในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๓ อาคาร ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๘๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎ ก.พ.อ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ 

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ      

สั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลออกจากราชการ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร 

ปท่ีหนึ่ง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปท่ีหน่ึง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) ซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา

รับทราบ ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ปท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) เปนพิเศษ วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 

และวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ แลว ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร 

ปท่ีสอง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. เห็นชอบรางรายงานแสดงผลการดาํเนินการของคณะรฐัมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร ปท่ีสอง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) 

ประธานกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเสนอ 

                ๒. ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของแตละหนวยงานรับไปพิจารณารางรายงานฯ ดังกลาวอีกครั้ง หากประสงคจะปรับปรุง

แกไขเพ่ิมเติมขอมูลในรางรายงานฯ ใหสงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ภายในวันท่ี ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนรูปเลมฉบับสมบูรณกอนนําเสนอตอรัฐสภาตอไป 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การปรับปรุงสวัสดิการคารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน 

          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. เห็นชอบการปรับปรุงคารักษาพยาบาลบิดา มารดาของพนักงานธนาคารออมสิน จากวงเงินปละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

เปน ๖๐,๐๐๐ บาท และการปรับปรุงคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกประกอบโรคศิลปะ ประเภทผูปวยนอก

เทาท่ีจายจริง ภายในวงเงินไมเกินปละ ๓,๖๐๐ บาท โดยไมระบุวงเงินในแตละครั้ง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

                ๒. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นเพ่ิมเติมของสํานักงบประมาณท่ีเห็นวา กระทรวงการคลังควรพิจารณาศึกษา

ภาพรวมการกําหนดสวัสดิการคารักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ และประมาณการภาระคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณา

หาแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกําหนดหลักเกณฑการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

 

 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  
 

 
๘๙ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ในการประชุม  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามท่ี ค.ต.ป. เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕       
ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป           
กลุมจังหวัด ท่ีไดดําเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานของสวนราชการและจังหวัด โดยมีสรุปภาพรวมจากรายงานขอคนพบ     
ของสวนราชการและจังหวัดตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีกําหนด พบวา สวนราชการและจังหวัดมีการพัฒนา 
การดําเนินงานในประเด็นท่ีไดสอบทานท้ัง ๕ ดาน ไดแก การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานการเงิน อยางตอเน่ือง 
                    ๑.๒ เห็นชอบขอเสนอแนะตามความเห็นของ ค.ค.ป. และใหหนวยงานท่ีพบปญหาและผูรับผิดชอบรายงานผล
ความกาวหนาในการดําเนินการทุก ๖ เดือน ตอ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ตามท่ีรับผิดชอบ 
                    ๑.๓ รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งพบวา คณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมรายคณะอยูในเกณฑระดับดีเยี่ยม 
                ๒. ให ค.ต.ป. รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นควรปรับวิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพ่ิมข้ึน    
ใน ๒ มิติ คือ มิติดานการเงิน โดยมุงเนนการตรวจสอบและประเมินผลดานประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ความสามารถ
ในการลดตนทุนและลดความซ้ําซอนในการดําเนินการ และความสามารถในการกระตุนเศรษฐกิจ และมิติดานการบริหารจัดการ 
โดยคํานึงถึงความโปรงใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซึ่งควรกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจนและใชเปนกลไก    
ในการบริหารจัดการ และในการตรวจสอบและประเมินผลควรพิจารณาขยายไปถึงราชการสวนทองถ่ิน มีการวางมาตรการในการตรวจสอบ 
ท่ีกระชับมากข้ึน และใหฝายเลขานุการของ ค.ต.ป. ควรมีพ้ืนฐานความรูท่ีหลากหลายและสามารถตรวจสอบในเชิงลึกได รวมท้ัง
ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเห็นควรเพ่ิมอัตรากําลัง   
ผูตรวจสอบภายในจังหวัด จากเดิมจังหวัดละ ๓ คน เปนจังหวัดละ ๕-๗ คน เพ่ือใหเหมาะสมกับขอบเขตปริมาณงานของแตละ
จังหวัด นอกจากน้ี เห็นควรใหนําขอคนพบและแนวทางแกไขในรายงานดังกลาวเช่ือมโยงเขากับระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนระบบท่ีเช่ือมโยงกับศูนยปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) เพ่ือคณะรัฐมนตรีจะไดใชประโยชนในการกํากับการบริหารราชการของสวนราชการอยางบูรณาการ ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเปน (คาใชจายในการบริหารงานและคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ) 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๖๖,๕๔๙,๙๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงาน
และคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง      
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ โดยใหเบิกจายในงบรายจายอ่ืน ลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตามความเห็น   
ของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอขยายกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบานสวัสดิการเพ่ือขาราชการ "โครงการบานธนารักษ" 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                        ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินการโครงการบานสวัสดิการเพ่ือขาราชการ “โครงการบานธนารักษ” ของบริษัท 
ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด โดยการกอสรางโครงการบานธนารักษภูเก็ต สุพรรณบุรี และเชียงใหม แลวเสร็จรวม ๓ โครงการ 
เมื่อป ๒๕๕๑ คงเหลือโครงการบานธนารักษนนทบุรี ท่ีผูรับจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา (ครบสัญญาวันท่ี ๑๙ 
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                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๙๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓) เน่ืองจากผูรับจางประสบปญหาสภาพคลอง และบริษัทฯ ไดบอกเลิกสัญญาจางแลวเมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
ท้ังน้ี การดําเนินการภายหลังจากการกอสรางแลวเสร็จของโครงการบานธนารักษภูเก็ต สุพรรณบุรี และเชียงใหม ถึงสิ้นเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดสงมอบบานใหขาราชการผูจองสิทธ์ิแลว จํานวน ๓๐๕ หนวย จากท้ังหมด ๓๔๐ หนวย สําหรับโครงการ     
บานธนารักษนนทบุรี บริษัทฯ ไดจางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังดําเนินการตรวจสอบปริมาณงาน   
และประเมินมูลคางานคงเหลือของอาคาร นอกจากน้ี ไดประเมินคากอสรางเพ่ิมเติมงานสาธารณูปโภคภายนอกท่ีเปนพ้ืนท่ี
สวนกลางของโครงการ คาซอมแซมความเสียหายตาง ๆ จากการหยุดกอสราง และงานประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือความสมบูรณ รวมท้ัง 
ไดปรับราคาตามดัชนีคาวัสดุกอสรางและคาแรงข้ันต่ําท่ีเพ่ิมข้ึน และมีแผนดําเนินการกอสรางในสวนท่ีเหลือ 
                        ๑.๒ อนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบานธนารักษ จากวงเงินลงทุนเดิม ๑,๐๑๔.๓๒๕ ลานบาท 
เปน ๑,๑๓๒.๓๗๔ ลานบาท เพ่ิมข้ึน ๑๑๘.๐๔๙ ลานบาท โดยใชเงินสภาพคลองและเงินท่ีเรียกคืนจากธนาคารผูค้ําประกันสัญญา
จางกอสรางของผูรับจางรายเดิม รวมท้ังรายไดคากอสรางตามประมาณการรายรับ 
                ๒. ใหกระทรวงการคลังและบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเห็นวาโครงการบานธนารักษ
ภูเก็ตและโครงการบานธนารักษนนทบุรี ซึ่งโครงการดังกลาวไดผานข้ันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมแลว เห็นควรใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด  และใหบริษัทฯ เรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอผูรับประโยชน
จากโครงการฯ และฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังใหกระทรวงการคลังดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและกํากับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการลงทุนโครงการฯ และการเบิกจายลงทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
โดยเครงครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของแหลงเงินทุนโครงการฯ โดยคํานึงถึงปญหาสภาพคลองและฐานะการเงิน     
ของบริษัทฯ ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
                ๓. ใหกระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินโครงการ        
บานสวัสดิการเพ่ือขาราชการ “โครงการบานธนารักษ” ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด รวมท้ังกํากับติดตาม         
การดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดังกลาว และรายงานผล       
ใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การลงพ้ืนท่ีติดตามและรายงานสถานการณอุทกภัย 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีขอใหรัฐมนตรีทุกทานลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจติดตามสถานการณอุทกภัย
และการใหความชวยเหลือดูแลผูประสบภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดในความรับผิดชอบโดยดวน และใหรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัยเพ่ือรวบรวมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การติดตามสถานการณอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน) รายงานสรุปสถานการณอุทกภัย
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. สรุปสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ 
                        ๑.๑ สถานการณอุทกภัย ระหวางวันท่ี ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ สาเหตุเน่ืองจากรองมรสุมกําลังแรงพาดผาน
ภาคเหนือ ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนน และมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัดตาก กําแพงเพชร สุโขทัย 
พิษณุโลก และเพชรบูรณ ทําใหเกิดนํ้าปาไหลหลากและแมนํ้าปาสักเออลนตลิ่งเขาทวมพ้ืนท่ี ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอหลมเกา 
อําเภอหลมสัก และอําเภอเมืองเพชรบูรณ รวม ๒๔ ตําบล ๑๐๓ หมูบาน 
                        ๑.๒ สถานการณอุทกภัยครั้งท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน สาเหตุจากพายุดีเปรสช่ัน
บริเวณทะเลจีนใตไดเคลื่อนตัวข้ึนฝงประเทศเวียดนามตอนกลาง ผานประเทศลาว และเขาสูประเทศไทย หลังจากน้ันไดออนกําลัง
เปนหยอมความกดอากาศต่ํา ทําใหจังหวัดเพชรบูรณเกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ี โดยในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ วัดปริมาณ
นํ้าฝนได ๕๒๐.๗ มิลลิเมตร ทําใหเกิดนํ้าปาไหลหลากและแมนํ้าปาสักเออลนตลิ่งเขาทวมพ้ืนท่ี ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ อําเภอหนองไผ อําเภอชนแดน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ และอําเภอวังโปง รวม ๓๗ ตําบล ๒๒๖ หมูบาน 
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                        ๑.๓ สถานการณอุทกภัย ณ วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยังคงมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยอยูจํานวน ๕ อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหนองไผ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ รวม ๒๒ ตําบล ๙๒ หมูบาน 
                ๒. สรุปผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ ระหวางวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
จนถึงปจจุบัน จํานวนราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ ๗๓ ตําบล ๕๐๘ หมูบาน ๑๔,๐๗๗ ครัวเรือน ๕๑,๓๙๔ คน มีผูเสียชีวิต จํานวน   
๓ ราย ถนนไดรับความเสียหาย ๑๑๗ สาย สะพาน ๘ แหง ทอระบายนํ้า ๘ แหง พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย ๒๓,๖๔๘ ไร และบอปลา 
๑,๐๙๗.๒๕ ไร 
 ๓. แนวโนมสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ มีแนวโนมวาจะคลี่คลายเขาสูภาวะปกติในไมชา หากไมมี
สถานการณฝนตกหนักในพ้ืนท่ีข้ึนอีก สืบเน่ืองจากพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณมีความลาดชันสูงทําใหนํ้าสามารถไหลผานไดอยางรวดเร็ว 
โดยสังเกตไดจากระดับนํ้าในแมนํ้าปาสักมีระดับนํ้าลดลงอยางตอเน่ือง และระดับนํ้าทวมพ้ืนท่ีทางการเกษตรและบานเรือนของ
ราษฎรก็มีระดับนํ้าลดลงอยางตอเน่ืองเชนกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การติดตามสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นายวราเทพ รัตนากร) รายงานสรุปผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพ่ือติดตามสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ สรปุได ดังน้ี 
             ๑. สถานการณอุทกภัย เน่ืองจากรองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และอิทธิพลจากพายุโซนรอน “หวูติ๊บ” สงผลใหเกิดฝนตกหนัก ประกอบกับเกิดนํ้าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
ไหลเขาทวม และระดับนํ้าในแมนํ้ายม แมนํ้านาน สูงข้ึน สงผลใหเกิดนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร รวม ๑๒ อําเภอ ๕๘ ตําบล 
๔๓๓ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๑๔,๗๘๔ ครัวเรือน ๔๒,๕๓๔ คน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับผลกระทบ จํานวน ๗๘,๑๕๗ ไร 
โรงเรียน ๑๒ แหง และวัด ๒ แหง สถานการณปจจุบัน ระดับนํ้าเริ่มลดลง แตยังคงมีนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ีการเกษตร และท่ีอําเภอ
ตะพานหิน และอําเภอบางมูลนาก ระดับนํ้าเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากระดับนํ้าในแมนํ้านานเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหนํ้าเออลนไหลเขาทวม 
                ๒. การมอบนโยบายแกหัวหนาสวนราชการและการแจงขอหวงใยของรัฐบาลแกประชาชนท่ีประสบปญหาอุทกภัย 
 ๒.๑ นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และให
จังหวัดเตรียมความพรอมรับมือสถานการณอุทกภัย เพราะจังหวัดพิจิตรเปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยทุกป ซึ่งหัวหนาสวนราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล นายอําเภอมีความเอาใจใสในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี 
  ๒.๒ นายกรัฐมนตรีไดผลักดันโครงการเพ่ือออกแบบและกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า      
อยางยั่งยืน และระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ วงเงินงบประมาณ ๓.๕ แสนลานบาท เพ่ือบริหารจัดการนํ้าในเรื่องของการกอสราง
ตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการจัดเตรียมบุคลากร ขอมูล และเอกสารตาง ๆ เพ่ือจัดทําการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ 
                        ๒.๓ การเยียวยาชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยจะมีการชวยเหลือตามระเบียบตอไป     
ซึ่งจะตองเขาไปสาํรวจพ้ืนท่ีความเสียหายท้ังอาคารบานเรือน พืชไร พืชสวน นาขาว เปนตน และการชวยเหลือเกษตรกรในการพักชําระหน้ี
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรซึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังท่ีกําหนดไว สําหรับการบูรณะ
สาธารณูปโภคไดแจงใหจังหวัดสํารวจพ้ืนท่ีความเสียหายเพ่ือขอรับงบประมาณในการดําเนินการซอมแซมตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๔ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๔ ฉบับ     
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ดังน้ี 
                ๑. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ 
แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการสาํนักงานกิจการยุตธิรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือแกไขช่ือ “คณะกรรมการ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๙๒ 

การยุติธรรมแหงชาติ” เปน “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ” กําหนดใหมีกลุมตรวจสอบภายในและ     
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ในสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเลขานุการกรม 
                ๒. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง
สวนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
                ๓. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง
สวนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
                ๔. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เพ่ือจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลและกําหนดใหมีกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเลขานุการกรมในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหแกขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีรักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและขาราชการพลเรือนสามัญขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอ่ืนท่ีชวยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี [นายกรัฐมนตรี (นางสาว
ย่ิงลักษณ ชินวัตร)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหแก

ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอ่ืนท่ีชวยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี รวมจํานวน ๗๕ คน ตามท่ี           
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบดวย 
                ๑. เลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูท่ีมี          
ผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน จํานวน ๑๓ คน (เลื่อนเงินเดือน ๑ ข้ัน) และสงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติตรวจสอบคุณสมบัติ   
และเลื่อนเงินเดือนไปไดเลย โดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีก 
                ๒. เลื่อนเงินเดือนใหแกผูท่ีปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี จํานวน ๖๒ คน และสงใหกระทรวง กรมตนสังกัด
ตรวจสอบคุณสมบัติและเลื่อนเงินเดือนไปไดเลย โดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีก ดังน้ี 
                        ๒.๑ เลื่อนเงินเดือนใหแกผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน จํานวน ๕๘ คน [เลื่อนเงินเดือนรอยละ ๔ (ครึ่งป) 
ของฐานในการคํานวณ ใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ และเลื่อนเงินเดือน ๑ ข้ัน ใหแกขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอ่ืน (ตามหลักเกณฑของหนวยงาน] 
                        ๒.๒ เลื่อนเงินเดือนใหแกผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาระดับดีเดน จํานวน ๔ คน [เลื่อนเงินเดือนรอยละ ๓ 
(ครึ่งป) ของฐานในการคํานวณ ใหแกขาราชการพลเรือนสามัญและเลื่อนเงินเดือน ๑ ข้ัน ใหแกลูกจางสวนราชการ (ท้ังน้ี ผูน้ีจะตอง
ไดรับการเลื่อนเงินเดือนท้ังปไมเกิน ๑.๕ ข้ัน ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ใหแกขาราชการตํารวจและทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการทหาร ลูกจางสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีชวยปฏิบัติ
ราชการในงานของคณะรัฐมนตรี (จํานวน ๑๐๒ คน)] 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวครอบครัวของผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นท่ี ๑ และการเรียกบัตรประจําตัว

ครอบครัวคืน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวครอบครัวของผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันท่ี ๑ 
และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวทายาทผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว
ทายาทคืน พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  
 

 
๙๓ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

เปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... .                
มีสาระสําคัญคือ แกไขพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหกับ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สามารถปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
                ๒. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืน             
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเพ่ิมเติมใหหนวยงานระดับกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล     
ท่ีมีหนาท่ีสืบสวนมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. เก่ียวกับการเพ่ิมอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาลตามรางกฎกระทรวงฯ ควรกําหนดเพ่ิมเติมเฉพาะหนวยงานในสังกัด          
ท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการสืบสวนหาขาว โดยเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีเฉพาะกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ตามขอ ๒ (๑๔) (ข) ๑) 
และกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ตามขอ ๒ (๑๔) (ค) ๑) ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได โดยให
ดําเนินการประกาศใชบังคับเมื่อรางพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติหลักการเพ่ือปรับอัตราคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอ่ืนๆ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจางดวยงบดําเนินงานใหเทียบเทาการเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ เห็นชอบในหลักการเพ่ือปรับอัตราคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอ่ืน ๆ      
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจางดวยงบดําเนินงาน ใหเทียบเทาการเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ 
ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวของสวนราชการ ซึ่งสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการปรับดําเนินการดังกลาวแลว จํานวน ๓,๓๐๐.๘๒๐๘ ลานบาท 
                       ๑.๒ ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีเจาหนาท่ี/ลูกจางท่ีไดรับคาจางรายวัน/รายเดือน ในลักษณะจางเหมา ประเมิน    
ถึงความเหมาะสมและความจําเปนของจํานวนลูกจางใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน และเสนอใหคณะกรรมการระดับชาติ
เพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของคาตอบแทนของผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานภาครัฐในภาครวมท้ังหมด พิจารณาความเหมาะสม          
ในภาพรวม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน และภาระงบประมาณในระยะยาว 
                ๒. ใหปรับเพ่ิมคาจางสําหรับลูกจางรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอ่ืน ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจางดวยงบดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ซึ่งสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไวแลว จํานวน ๓,๓๐๐.๘๒๐๘ ลานบาท เพ่ือรองรับการปรับเพ่ิมคาจางดังกลาวตั้งแต
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ท้ังน้ี ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรเรงรัดมาตรการในการกระจายครูใหสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและจํานวนนักเรียน
อยางจริงจัง สําหรับกลุมลูกจางรายเดือนท่ีปฏิบัติงานตามโครงการหรืองานท่ีมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแนนอน เชน โครงการ
คืนครูใหนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เปนตน ควรปรับแผนการจางลูกจาง/บุคลากรใหสอดคลอง    
กับงบดําเนินงานตามท่ีไดรับจัดสรรจนสิ้นสุดโครงการ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๙๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)     
ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืน
ในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทน
และคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือปรับปรุงแกไขบัญชีคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนรายเดือนของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได ท้ังน้ี โดยใหใชบัญชีแนบทายคาตอบแทนดังกลาว
ตั้งแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ในสวนของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ใหกับ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 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
สัญญา พรอมท้ังการรับประกันผลงานตามสัญญา จํานวน ๖ สัญญา และสิทธิครอบครองและใชประโยชนท่ีดินราชพัสดุ         
แปลงทะเบียนหมายเลข ขม.๑๗๔๕ ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เน้ือท่ี ๓๓๕ ไร-งาน-ตารางวา ไปเปนของ 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตามความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การเสนอเร่ืองท่ีอาจเกี่ยวของกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติใหกําชับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การเสนอเรื่องท่ีอาจเก่ียวของกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) อยางเครงครัดวา 
หากเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีมีประเด็นท่ีอาจจะเก่ียวกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
และหนวยงานเจาของเรื่องไมไดสงเรื่องพรอมความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามาดวย ใหหนวยงานเจาของเรื่องเสนอเรื่องถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลวงหนากอนคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเรื่องน้ันไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดขอความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ           
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร ดังน้ี 
             ๑. ใหมีบุคคล (รัฐมนตรี) ท่ีรับผิดชอบในการติดตามสถานการณการดําเนินมาตรการตาง ๆ รวมท้ังเปนผูประสานงาน
กิจการดานสินคาเกษตรในแตละประเภทท่ีสําคัญ ๆ ตั้งแตในข้ันตอนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนเสถียรภาพของราคาใหเช่ือมโยง
ตั้งแตไรนาจนถึงผูบริโภค และการสงออก ไดแก 
                       ๑.๑ ขาว นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 
                       ๑.๒ ขาวโพด นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
                       ๑.๓ มันสําปะหลัง นายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  
 

 
๙๕ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

                       ๑.๔ ออย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
                       ๑.๕ ยางพารา นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                ๒. ใหรัฐมนตรีท้ัง ๕ ทานดังกลาวทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล และประสานการดําเนินงานกับรัฐมนตรีและหนวยงาน   
ท่ีเก่ียวของกับสินคาเกษตรแตละชนิด โดยภารกิจหลักในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ยังคงเปนความรับผิดชอบของรัฐมนตรีและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของตามอํานาจหนาท่ีปกติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําขอมูลประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอวา คณะกรรมการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร    
การเสริมสรางภาพลักษณและอัตลักษณของประเทศไดจัดทําเอกสารขอมูล (Profile) ของประเทศไทย ภายใตช่ือ “MODERN 
THAILAND” ข้ึน โดยมีขอมูลในดานตาง ๆ ท่ีสําคัญของประเทศ เชน โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค แผนบริหารจัดการนํ้า 
การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนตน และไดพิมพตราสัญลักษณ (Logo) ของประเทศไทย เพ่ือใชประโยชนในการประชาสัมพันธ
และเสริมสรางภาพลกัษณของประเทศ รวมท้ังเปนการใหขอมูลและสรางความมั่นใจแกนักลงทุนจากตางประเทศ โดยในระยะตอไป
จะทําเอกสารดังกลาวเปนฉบับภาษาไทย และจะทําเอกสารน้ีเปนขอมูลของแตละจังหวัดตอไปดวย จึงขอมอบหมายการดําเนินการ 
ดังน้ี 
                ๑. ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักดําเนินการจัดทําเอกสารขอมูล (Profile) ของแตละจังหวัดรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ โดยใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ ของจังหวัดใหครบถวน เชน ยุทธศาสตรของจังหวัด พืชผลทางการเกษตร สินคา 
ผลิตภัณฑ และพืชสมุนไพร เปนตน 
                ๒. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐนําตราสัญลักษณของประเทศไทย (Logo) ไปใชประโยชน    
ในวาระ/โอกาสตาง ๆ เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูโดยท่ัวกัน ท้ังน้ี ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรงแจง
รายละเอียดและแนวทางการใชตราสัญลักษณดังกลาวใหทุกหนวยงานทราบดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี คปร. เสนอ ดังน้ี 
                    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 รวมกับสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการนํามาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
                ๒. ให คปร. รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเห็นควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรอัตรากําลังคืน   
ใหกับสวนราชการท่ีมีภารกิจตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ และมีภารกิจเพ่ิมข้ึน การจัดสรรอัตราวางจากผล
การเกษียณอายุของขาราชการคืนท้ังหมดเพ่ือรองรับกับภารกิจของหนวยงานในปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเพ่ิมมากข้ึน    
การพัฒนาขาราชการรอยละ ๑๐๐ ใหมีความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนควรมีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการพัฒนา และในการดําเนินมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐฯ 
ควรครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เชนเดียวกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา      
การทําความเขาใจกับผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกสวนราชการในราชการบริหารฝายพลเรือนใหเล็งเห็นถึงความสําคัญ     
และความจําเปนของการดําเนินการ การพัฒนาเครื่องมือ กลไก หรือคูมือการปฏิบัติท่ีเก่ียวของใหชัดเจนเพ่ือใหสวนราชการ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๙๖ 

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม การใหความสําคัญกับการวางกรอบหลักเกณฑการพิจารณาเพ่ิมอัตราตั้งใหมใหเหมาะสม
กับฐานะการคลังของประเทศในระยะยาวเพ่ือใหมีความยั่งยืนและคุมคาดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ การวางระบบหรือกลไก
ท่ีสามารถบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐท้ังระบบใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน การขยายขอบเขตการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวใหครอบคลุมกําลังคนภาครัฐทุกประเภท (ท้ังในฝายพลเรือนและทหาร) รวมท้ังการจัดทําแนวทางในการสงเสริมและ/หรือ
มาตรการสรางแรงจูงใจอยางชัดเจน เพ่ือใหการถายโอนบุคลากรไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เปนตน            
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
                ๓. ให คปร. และสํานักงาน ก.พ. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีในสวนท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
  ๓.๑ เน่ืองจากแนวทางการบริหารและการพัฒนากําลังคนภาครัฐท้ังระบบท้ังท่ีสังกัดหนวยงานภายใต        
ฝายบริหารและสังกัดองคกรตาง ๆ ท่ีมิไดอยูภายใตฝายบริหารยังมีความเหลื่อมล้ํา และไมไดมีการบูรณาการการทํางานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนรปูธรรม ควรให คปร. รับไปประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการบริหารและการพัฒนากําลังคนภาครัฐเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
  ๓.๒ ในกระบวนการสรรหาและพัฒนากําลังคนในภาคราชการ ควรคํานึงถึงการเสริมสรางบรรยากาศ        
และสิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหผูท่ีมีความรูความสามารถไดมีโอกาสแสดงศักยภาพและไดรับการยอมรับ รวมท้ังควรมีการพัฒนาทักษะ     
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีศักยภาพท่ีหลากหลายมากข้ึน (Multi Skill) ท้ังน้ี ในกระบวนการสรรหาและพัฒนากําลังคน  
ในภาคราชการควรมีการพิจารณาปรับปรุง หลักเกณฑและวิธีการสรรหา เพ่ือใหไดกําลังคนท่ีมีทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ       
ท่ีเหมาะสมและมีใจรักในงานบริการ เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแนวใหม ควรใหสํานักงาน  ก.พ. 
รับไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการสรรหากําลังคนเขาสูระบบราชการใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การปรับเพ่ิมเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหไดรับเดือนละ 

๑๕,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่งกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว จํานวน 
๘๒,๐๑๙,๖๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับเพ่ิมเงินเดือนครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา      
เปน ๑๑,๖๘๐ บาท เทาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของขาราชการวุฒิปริญญาตรี ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖      
(๑๒ เดือน) จํานวน ๒,๘๔๓ รูป/คน วงเงิน ๔๐,๓๐๙,๐๐๐ บาท และเปนคาใชจายในการอุดหนุนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว   
แกครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีเปนคฤหัสถและมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี มีเงินเดือนไมถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ใหไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖ (๑๒ เดือน) จํานวน ๑,๓๔๖ คน วงเงิน ๔๑,๗๑๐,๖๐๐ บาท โดยให
เบิกจายในงบรายจายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  

 เร่ือง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  เพ่ิมเปนกรณีพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. กําหนดใหวันจันทรท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ วัน เพ่ือใหมี
วันหยุดตอเน่ือง ๕ วัน ตั้งแตวันเสารท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖-วันพุธท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (วันข้ึนปใหม) เพ่ือใหเกิดการกระตุน
เศรษฐกิจ การทองเท่ียว และใหประชาชนไดรวมกิจกรรมตาง ๆ ในชวงเทศกาลปใหม 
                ๒. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหงประเทศไทย          
และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

                 ๓. ในกรณีหนวยงานใดท่ีมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการสําคัญในวันดังกลาว
โดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการใหบริการประชาชน     
ใหหัวหนาหนวยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการและประชาชน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  
 

 
๙๗ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 เร่ือง แนวทางการแกไขปญหาราษฎร ๕ หมูบานในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางรองเรียนขออพยพ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั ้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื ่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบในหลักการใหอพยพราษฎร ๕ หมูบาน (บานหวยคิง หมูท่ี ๖ ตําบลแมเมาะ บานหัวฝาย หมูท่ี ๑ บานดง 
หมูท่ี ๒ บานสวนปาแมเมาะ หมูท่ี ๗ และบานหัวฝายหลายทุง หมูท่ี ๘ ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง) ตามท่ี
กระทรวงพลังงานเสนอ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี ใหกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. รับขอสังเกตของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเห็นควรกําหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการดําเนินการอพยพราษฎรท่ีเปนทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงแนวทางหรือมาตรการในการแกไขปญหาราษฎรท่ีไมอพยพ
ออกจากพ้ืนท่ี และเห็นควรใหคณะกรรมการท่ีกระทรวงพลังงานจะแตงตั้งเพ่ือดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการอพยพราษฎร   
๕ หมูบาน ในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พิจารณาการใชพ้ืนท่ีดังกลาวอยางรอบคอบ และให กฟผ. จัดทําแผนการใชประโยชน
ในพ้ืนท่ีท่ีราษฎรไดรับคาชดเชยและอพยพออกจากพ้ืนท่ีน้ันอยางรอบคอบและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังให กฟผ. รวมกับกระทรวงพลังงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของราษฎรและผูมีสวนไดเสีย   
ในบริเวณใกลเคียงท่ีมีแนวโนมท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการโรงไฟฟาแมเมาะเพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือจัดทําแนวทางหรือ
มาตรการในการแกไขปญหาอพยพราษฎรอยางยั่งยืนตอไป นอกจากน้ี ใหกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กฟผ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือปองกันการยายกลับเขาพ้ืนท่ีเดิมของราษฎรกลุมเดิม 
หรือการยายเขาพ้ืนท่ีของราษฎรกลุมใหมท่ีชัดเจน และมาตรการปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และสวนปา (ปาสัก) ท่ีอยู   
ในบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนท่ีรองรับการอพยพเพ่ือปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีดังกลาว ตลอดจนพิจารณาแนวทางการทําความเขาใจ        
กับชุมชนเพ่ือปองกันการขออพยพในอนาคต และจัดทําแนวทางการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดจากการอพยพของประชาชนในการพัฒนา
เปนแนวปองกันดานสิ่งแวดลอม (Buffer zone) เปนตน ไปดําเนินการตอไปดวย 
                   ๒. ให กฟผ. จัดทําบันทึกความเขาใจระหวาง กฟผ. กับราษฎรท่ียืนยันไมตองการอพยพใหชัดเจนเพ่ือเปนการยอมรับ
รวมกันวา พื้นที่รองรับการอพยพราษฎร ๕ หมูบาน มีความเหมาะสมและไดรับความเห็นชอบจากการประชาคมหมูบานแลว 
หากในอนาคต กฟผ. มีความจําเปนตองใชท่ีดินของราษฎร กฟผ. จะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบในการเวนคืน
ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และตองดําเนินการขออนุญาตตามข้ันตอนของกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
                ๓. ให กฟผ. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักดานงบประมาณ จํานวน ๒ ,๙๗๐.๕ ลานบาท โดยให กฟผ. 
ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากกองทุนพัฒนา
โรงไฟฟาแมเมาะ และให กฟผ. หารือรวมกับองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เพ่ือพิจารณาขอตกลงดานงบประมาณท่ีเปน
คาชดเชยตนสักของ อ.อ.ป. ในพ้ืนท่ีรองรับการอพยพและพ้ืนท่ีกอสรางอางเก็บนํ้า 
 ๔. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการประเมินและทบทวนสถานภาพความเปนหมูบานของท้ัง      
๕ หมูบาน ในกรณีจํานวนครัวเรือนท่ีเหลืออยูในหมูบานเดิมมีจํานวนนอยเกินกวาท่ีจะคงสถานภาพเปนหมูบานภายหลังการอพยพ
ของครัวเรือนในแตละหมูบานแลว โดยพิจารณากําหนดแนวทางการโอนครัวเรือนท่ีเหลืออยูไปสมทบรวมกับหมูบานอ่ืน            
หรือพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการครัวเรือนท่ีเหลืออยูใหสอดคลองกับแนวทางการปกครองในระดับหมูบานตอไป 
                ๕. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของยุติการใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน เชน ระบบไฟฟา 
ระบบสื่อสาร และระบบประปา ในพ้ืนท่ีของครัวเรือนท่ีขออพยพ เพ่ือปองกันการยายกลับเขาพ้ืนท่ีเดิม สําหรับพ้ืนท่ีของครัวเรือน   
ท่ียืนยันไมตองการขออพยพ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐานดังกลาวใหกับครัวเรือน     
ในพ้ืนท่ีตอไป ตามสิทธิพ้ืนฐานท่ีประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๙๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปน  
ของแผนดิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได โดยรางระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
             ๑. ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการนําทรัพยสนิท่ีศาลสัง่ใหตกเปนของแผนดนิตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                ๒. กําหนดบทนิยามคําวา “ทรัพยสิน” และ “ตราสารทุน” 
             ๓. กําหนดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเก็บรักษาและจัดการทรัพยสินในคดีท่ีศาลมีคําสั่ง       
ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินแตคดียังไมถึงท่ีสุดตามระเบียบท่ีเก่ียวของจนกวาคดีถึงท่ีสุด 
                ๔. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการกับทรัพยสิน กรณีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและคดีถึงท่ีสุด 
                ๕. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ ดังน้ี 
                ๑. รายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
ประกอบดวย การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและราคานํ้ามันเช้ือเพลิง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบ
เศรษฐกิจมหภาค การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน (กองทุนหมูบาน SML) และการยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกร
เขาถึงแหลงเงินทุน 
                ๒. ขอเสนอ 
                    ๒.๑ การปรับข้ึนราคาแกสหุงตม (LPG) ภาคครัวเรือน ใหกระทรวงพลังงานทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับ
มาตรการในการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยซึ่งไดรับผลกระทบ รวมถึงช้ีแจงทําความเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนในการปรับข้ึน
ราคาแกส LPG ใหท่ัวถึงยิ่งข้ึน 
                    ๒.๒ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีเหมาะสม (Zoning) 
สําหรับสินคาเกษตรเพ่ือแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดลนตลาด ซึ่งสงผลใหราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
                    ๒.๓ ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดประชุมหารือและบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาในดานการทองเท่ียวและการสรางความเช่ือมั่นในภาพลักษณของประเทศไทย รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยในดานการทองเท่ียวดวย 
                    ๒.๔ ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมบูรณาการเพ่ือปรับแผน    
การดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนแมบทในการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบ้ืองตน จํานวนเงินคาเสียหายเบ้ืองตน การรองขอรับ

และการจายคาเสียหายเบ้ืองตน พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

 ๑. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบ้ืองตน จํานวนเงินคาเสียหาย
เบ้ืองตน การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบ้ืองตน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ แกไขปรับปรุงจํานวนคาเสียหายเบ้ืองตนกรณี
ความเสียหายตอรางกายตามกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบ้ืองตน จํานวนเงินคาเสียหายเบ้ืองตน   
การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบ้ืองตน พ.ศ. ๒๕๕๒ จากรถ เพ่ิมจากจํานวนเงินไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทตอคน เปนจํานวนเงิน 
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาทตอคน โดยใหไดรับเงินคาเสียหายเบ้ืองตนรวมกันแลวตองไมเกิน ๖๕,๐๐๐ บาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  
 

 
๙๙ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

 ๒. ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) รับความเห็น

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรกํากับติดตามและควบคุมการดําเนินงาน             

ของผูประกอบการใหเปนไปตามกฎกระทรวงฯ อยางเครงครัด รวมท้ังควบคุมการปรับอัตราคาเบ้ียประกันภัยใหสอดคลอง         

กับตนทุนท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง การพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการธุรกรรม และอนุกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(คณะกรรมการ ปปง.) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)     

ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธาน

กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง       

เสนอคณะรัฐมนตรีฯ เห็นชอบการกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการธุรกรรมและอนุกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ดังน้ี 

                ๑. คาตอบแทนกรรมการธุรกรรม โดยประธานกรรมการ เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท กรรมการธุรกรรม เดือนละ 

๓๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี หากเดือนใดไมมีการประชุม หรือหากมีการประชุมแตไมเขาประชุม ใหงดจาย 

                ๒. คาตอบแทนอนุกรรมการคณะกรรมการ ปปง. ใหจายเปนรายครั้ง เฉพาะครั้งท่ีมาประชุม โดยประธาน

อนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๘๗๕ บาท อนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท เลขานุการ ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท และผูชวยเลขานุการ ครั้งละ 

๘๐๐ บาท ท้ังน้ี หากเดือนใดมีการประชุมเกินกวาสี่ครั้ง ใหจายเบ้ียประชุมไดเพียงสี่ครั้ง โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) เปนตนไป 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  

เร่ือง รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ประโยชนตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการและผูเชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติ

การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. เห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชนตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และ

ผูเช่ียวชาญตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดประโยชน

ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผูเช่ียวชาญตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ไดแก คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ และคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุน  

ในกิจการของรัฐ ใหไดรับประโยชนตอบแทนเปนรายครั้ง เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม และไมเ กิน ๑ ครั้ งตอเดือน 

คณะอนุกรรมการและผูเช่ียวชาญ ใหไดรับประโยชนตอบแทนเปนรายครั้ง เฉพาะอนุกรรมการท่ีมาประชุม และไมเกิน ๑ ครั้งตอเดือน 

คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกํากับดูแลใหไดรับประโยชนตอบแทนเปนรายครั้ง เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม และไมเกิน 

๔ ครั้งตอเดือน และคณะกรรมการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหไดรับประโยชนตอบแทนเปนรายครั้ง เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 

และไมเกิน ๑ ครั้งตอเดือน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ

คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการจายประโยชนตอบแทนตามท่ี

กําหนดไวในรางประกาศฯ ยอมเกิดข้ึนตอเมื่อมีการประชุมท่ีครบองคประกอบตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณีจึงไมมีความจําเปนตอง

กําหนดวันใชบังคับไวในรางประกาศฯ อีก ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

                ๒. สําหรับงบประมาณคาใชจาย เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการคาเบ้ียประชุมกรรมการ จํานวน ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท ซึ่งหากไมเพียงพอ 

เห็นควรให สคร. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗          

ไปเปนคาประโยชนตอบแทนดังกลาว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๑๐๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น ๓๙.๗๕ ลานคน ประกอบดวย ผูมีงานทํา ๓๙.๓๖ ลานคน ผูวางงาน 
๐.๓๖ ลานคน และผูท่ีรอฤดูกาล ๐.๐๓ ลานคน โดยผูท่ีอยูในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕ 
จํานวน ๓.๕ แสนคน (จาก ๔๐.๑๐ ลานคน เปน ๓๙.๗๕ ลานคน) 
                ๒. ผูมีงานทํา มีจํานวน ๓๙.๓๖ ลานคน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕ จํานวน ๔.๙ แสนคน          
(จาก ๓๙.๘๕ เปน ๓๙.๓๖) หรือลดลงรอยละ ๑.๒ โดยผูทํางานลดลง ไดแก ผูทํางานภาคเกษตรกรรม ๖.๓ แสนคน สาขาท่ีพักแรม
และการบริการดานอาหาร ๒.๘ แสนคน สาขากิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๑.๑ แสนคน สาขากิจกรรมการบริการ 
อ่ืน ๆ เชน กิจกรรมบริการเพ่ือสุขภาพรางกาย การดูแลสัตวเลี้ยง การบริการซักรีดซักแหง เปนตน ๕.๐ หมื่นคน สาขาการศึกษา 
๕.๐ หมื่นคน สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต ๔.๐ หมื่นคน สวนผูทํางานเพ่ิมข้ึน ไดแก 
สาขาการผลิต ๔.๕ แสนคน สาขาการกอสราง ๑.๔ แสนคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย ๕.๐ หมื่นคน เปนตน 
                ๓. ผูวางงานท่ัวประเทศ มีจํานวน ๓.๕๕ แสนคน เพ่ิมข้ึน ๑.๒๙ แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน     
ของป ๒๕๕๕ ประกอบดวย ผูวางงานท่ีไมเคยทํางานมากอน จํานวน ๑.๙๖ แสนคน อีกสวนหน่ึงเปนผูวางงานท่ีเคยทํางานมากอน 
จํานวน ๑.๕๙ แสนคน โดยเปนผูวางงานท่ีมาจากภาคบริการและการคา 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 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจายเพ่ือจายเปนเงินรางวัลและสิ่งจูงใจสําหรับขาราชการธุรการและลูกจางประจํา

ของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ รับทราบและเห็นชอบใหเบิกจายเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑๐ ลานบาท ท่ีไดผานการพิจารณาจากกระทรวงการคลังแลวมาดําเนินการจัดสรรเพ่ือจายเปนเงินรางวัลสําหรับ
ขาราชการธุรการและลูกจางประจําของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ 
โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการ การจัดสรรเ งินรางวัลสําหรับสวนราชการสังกัดฝายบริหาร                  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับ
สวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)     
ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธาน
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังน้ี 
 ๑. จัดใหสถาบันอนุญาโตตุลาการอยูในกลุมองคการมหาชน กลุมท่ี ๒ กลุมบริการท่ีใชเทคนิควิชาการเฉพาะดาน
หรือสหวิทยาการ ซึ่งกําหนดอัตราเงินเดือนผูอํานวยการองคการมหาชน ข้ันต่ําและข้ันสูง อยูระหวาง ๑๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ประโยชนตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑการกําหนดเบ้ียประชุมฯ      
และการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผลองคการมหาชน) 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
  
 

 
๑๐๑ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

 ๒. ใหสถาบันอนุญาโตตุลาการรับขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อสถาบันอนุญาโตตุลาการมีผลการปฏิบัติงาน
ครบ ๑ ป สมควรใหเขาสูระบบการประเมินผลตามกรอบการประเมินผลหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะตามท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑการกําหนด
เบ้ียประชุมฯ และการพัฒนาการดาํเนินงานและการประเมินผลองคการมหาชน) และเมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง กรอบการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปน (คาใชจายบุคลากรของขาราชการและลูกจางอัตราใหมของสํานักงาน ป.ป.ช.) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเปนคาใชจายบุคลากร   
ในการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน ป.ป.ช. ๖๗ จังหวัด จังหวัดละ ๕ อัตรา รวม ๓๓๕ อัตรา งบประมาณท้ังสิ้น ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานความคืบหนาการติดตามการดําเนินการตามแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
              ๑. รับทราบความคืบหนาการติดตามการดําเนินการตามแผนนิติ บัญญัติ  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ตามท่ี                
รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอ และใหสวนราชการท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตามมติท่ีประชุมจัดทําแผนนิติบัญญัติฯ 
แลวรายงานใหรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติฯ ทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 
            ๒. เห็นชอบใหถอนรางกฎหมายออกจากแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ตามท่ีสวนราชการเสนอ รวม ๔ ฉบับ 
ไดแก รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการทุจริตของเจาพนักงานของรัฐบาลตางประเทศและเจาพนักงาน
ขององคการภาครัฐระหวางประเทศ พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมและพัฒนาระบบการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (องคการมหาชน) พ.ศ. .... 
                ๓. ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของพิจารณาวารางพระราชบัญญัติฉบับใดท่ีอยูในช้ันการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร      
ท่ีมีความจําเปนตองผลักดันใหเปนกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือใหทันสมัยประชุมสามัญท่ัวไป หรือสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
แลวใหประสานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ รัตนากร) 
และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเพ่ือจัดลําดับความสําคัญตอไป 
                ๔. ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ รัตนากร) 
รวบรวมขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียท่ีสงมายังสํานักนายกรัฐมนตรี แลวสงใหกระทรวงท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการยกราง
กฎหมายท่ีเก่ียวของแลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 
                ๕. กรณีขอรองเรียนท่ีสวนราชการไดรับจากผูมีสวนไดเสียโดยตรง ใหสวนราชการดังกลาวเรงดําเนินการพิจารณา
ขอมูลท่ีไดรับการรองเรียน เพ่ือดําเนินการยกรางกฎหมายท่ีเก่ียวของเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบและระเบียบ              
สํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๓๗ ฉบับ 
เน่ืองจากระเบียบและระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีบางฉบับมีเน้ือหาขัดกับรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บางฉบับไดมีการตรากฎหมาย
ในภายหลังซึ่งครอบคลุมการปฏิบัตติามระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวแลว บางฉบับไมมีการดําเนินการหรือไมมี
ความจําเปนตองมีระเบียบและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว และบางฉบับกําหนดขอบเขตระยะเวลาการใชบังคับ           
ไวแนนอน ยอมสิ้นผลเมื่อพนระยะเวลาการใชบังคับตามท่ีกําหนดแลว ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๑๐๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบรางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสชักรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป โดยรางพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม     
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังน้ี 
                ๑. แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “วิชาชีพเภสัชกรรม” 
             ๒. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการออกขอบังคับสภาเภสัชกรรม เรื่องการตออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
                ๓. กําหนดอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต 
                ๔. เพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพ่ือจัดต้ังกลุมงานคดีนักทองเท่ียวในศาลยุติธรรม 

จํานวน ๑๕ แหง 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการอนุมัติใหสํานักงานศาลยุติธรรมเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๑๗,๐๕๐,๘๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดตั้ง
กลุมงานคดีนักทองเท่ียวในศาลยุติธรรม โดยในระยะแรกดําเนินการนํารองในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ ๗ แหง            
เพ่ือใหบริการระบบงานพิเศษเพ่ือรองรับคดีของนักทองเท่ียวดังกลาว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพ่ือจัดต้ังกลุมงานคดีนักทองเท่ียวในศาลยุติธรรม 

จํานวน ๑๕ แหง  
                คณะรัฐมนตรีมีมติใหแกไขมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพ่ือจัดตั้งกลุมงานคดีนักทองเท่ียวในศาลยุติธรรม จํานวน ๑๕ แหง) ท่ีรับทราบตามท่ี
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหสํานักงานศาลยุติธรรม เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๑๗,๐๕๐,๘๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดตั้งกลุมงานคดีนักทองเท่ียว    
ในศาลยุติธรรม โดยในระยะแรกดําเนินการนํารองในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ ๗ แหง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

เปน “อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ” 

 

 ๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสาร 
  มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง 
  เปนธรรม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)   

 
๑๐๓ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

ภาคผนวก: ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน 
 

 ในชวงวันท่ี ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๖ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรีรวม
ท้ังสิ้น ๒๖๘ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในชวงเดือนมกราคม–ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

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

๖๓ ๖๖ 

๕๑ 

๑ 

๕๐ 

๓๗ 

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

ม.ค. 
๕๖ 

ก.พ. 
๕๖ 

มี.ค. 
๕๖ 

เม.ย. 
๕๖ 

พ.ค. 
๕๖ 

มิ.ย. 
๕๖ 

ก.ค.   
๕๖ 

ส.ค. 
๕๖ 

ก.ย.  
๕๖ 

ต.ค. 
๕๖ 

๒๐๖ ๑๙๑ 

๒๓๖ 

๑๔๖ 

๑๗๙ 
๒๐๗ ๒๑๗ 

๒๓๘ ๒๓๐ 

๒๖๘ 

จํานวนเรื่อง 

เดือน 

จํานวนเรื่อง 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๑๐๔ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในชวงวันท่ี ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีรวมท้ังสิ้น ๒๖๘ เรื่องแบงเปนวาระประธานแจง ๖ เรื่อง 
วาระเพ่ือพิจารณา ๑๑๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๓๙ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๓ เรื่อง และวาระสภาผูแทนราษฎร ๗ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 
๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามขอ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๕๒ เรื ่อง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเปน วาระปกติและวาระจร สรุปไดดังนี้  
 วาระเพ่ือพิจารณา ๑๑๓ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ ๑๐๓ เรื่อง วาระจร  ๑๐ เรื่อง 
 วาระเพ่ือทราบ  ๑๓๙ เรื่อง แบงเปนวาระปกติ ๘๗ เรื่อง วาระจร  ๕๒ เรื่อง 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 

ป, ๖ 

๑๑๓ 

ท, ๑๓๙ 

อ, ๓ 

ส, ๗ 

๐ 

๓๐ 

๖๐ 

๙๐ 

๑๒๐ 

เร่ืองเพื่อพิจารณา เร่ืองเพื่อทราบ 

๑๐๓ 
๘๗ 

๑๐ 

๕๒ 

วาระปกติ 

วาระจร 

จํานวนเร่ือง 

ประเภทวาระ 

รวมท้ังสิ้น ๒๖๘ เร่ือง 

วาระสภาผูแทนราษฎร ๗ เร่ือง (๒.๖๑%) 
 

วาระอ่ืน ๆ ๓ เร่ือง (๑.๑๒%) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๓๙ เร่ือง(๕๑.๘๗%) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๑๑๓ เร่ือง (๔๒.๑๖%) 
 

วาระประธานแจง ๖ เร่ือง (๒.๒๔%) 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)   

 
๑๐๕ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหนวยงานเจาของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงวันท่ี ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระ
เสนอเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๖๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 

จํานวนเร่ือง 
๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๖ 

๓ 

๔ 

๒ 

๒ 

๑ 

๒ 

๓ 

๗ 

๘ 

๑๕ 

๘ 

๓ 

๔ 
๓ 

๑๗ 

๖ 

๑๐ 

๕ 

๗ 

๑๐ 

๑๖ 

๔ 

๔ 

๑๕ 

๓๒ 

๓ 

๖๔ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

คปก. 

สช. 

อส. 

สสส. 

สสป. 

สว. 

สผ. 

ศย. 

พว. 

ปปช. 

ปปง. 

ตช. 

อก. 

สธ. 

ศธ. 

วท. 

วธ. 

รง. 

ยธ. 

มท. 

พณ. 

พน. 

ทก. 

ทส. 

คค. 

กษ. 

พม. 

กก. 

กต. 

กค. 

กห. 

นร. 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๑๐๖ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เปนกฎหมาย 
 เรื่องท่ีเสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ
เรื่องท่ีเปนกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือวาเปนกฎหมายประกอบดวย พระราชบัญญัติพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เปนตน (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเปนเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เปนกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไมไดรวมเรื่องท่ีเจาของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี :จําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 เรื่องท่ีเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหลักการบริหารราชการไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆคือเรื่อง
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๑๗๒ เรื่อง และเรื่องที่ไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล จํานวน
๙๖ เรื่อง 
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป 
๒๓๑ เรื่อง 
๘๖.๑๙% เรื่องกฎหมาย 

๓๗ เรื่อง 
๑๓.๘๑% 

นโยบายรัฐบาล 
๔๓๙ เรื่อง 
๕๐.๘๑% 

การบริหารราชการ
ทั่วไป 

๔๒๕ เร่ือง 
๔๙.๑๙% 

รวมท้ังสิ้น ๒๖๘ เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น ๒๖๘ เรื่อง 

เรื่องท่ีสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๗๒ เรื่อง 
๖๔.๑๘% 

เรื่องท่ีไมสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล 

๙๖ เรื่อง 
๓๕.๘๒% 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)   

 
๑๐๗ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและดานหลักการพัฒนา 
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตละขอ 

  

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในแตละขอ 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

๗.๒ จําแนกตามดานหลักการพัฒนา 
 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามดานหลักการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามดานหลักการพัฒนา 
 
 

 
 

 
 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๑๗ 
๘ 

๔๒ 

๑๑ ๑๓ 

๐ 

๔๑ ๔๐ 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 

๕๔ 

๔๐ 

๑๐ 

๔๑ 

๑๗ 

จํานวนเร่ือง 

(๑)  นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก (๒)  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
(๓)  นโยบายเศรษฐกิจ (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๕)  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๖)  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
(๗)  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ (๘)  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี  

นโยบาย 

รวมท้ังสิ้น ๑๗๒ เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น ๑๗๒ เรื่อง 

(๑)  
 

(๒)   
 

(๓)   
 

(๔)   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

(๗)   
 

(๘)   
 

จํานวนเร่ือง 

(๑)   
 

(๒)   
 

(๓)   
 

(๔)   
 

(๕)   
 

(๖)   
 

ดาน 
 

(๑)   ดานสังคม 

(๒)   ดานเศรษฐกิจ 

(๓)   ดานการเมืองการปกครอง 

(๔)   ดานความมั่นคง 

(๕)   ดานการตางประเทศ 

(๖)   ดานสิ่งแวดลอม 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๑๐๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ  
 เรื่องท่ีเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีและเปนมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวของกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการใน
ภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๒๑ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทม. และปริมณฑล 
๑๐ เรื่อง 
๔๗.๖๒% 

ภาคกลาง 
๑ เรื่อง 
๔.๗๖% 

ภาคเหนือ 
๔ เรื่อง 

๑๙.๐๕% 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑ เรื่อง 
๔.๗๖% 

ภาคใต 
๔ เรื่อง 

๑๙.๐๕% 

ภาคตะวันออก 
๑ เรื่อง 
๔.๗๖% 

รวมท้ังสิ้น ๒๑ เรื่อง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                 (๑ ตลุาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)   

 
๑๐๙ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
 คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๖๕ คณะ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง ไดดังนี้ 
 

 
ท้ังนี้ ในชวงวันท่ี ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๓ คณะ ประกอบดวย 

- คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (ฝายไทย) (กต.) 
- คณะกรรมการวิชาชีพการทองเท่ียวแหงชาติ (กก.) 
- คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการทองเท่ียว (กก.) 

 

๑๐. รางพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
 ๑๐.๑ รางพระราชบัญญัติที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  ตั้งแตคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีเรื่องท่ี
เก่ียวของกับรางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาและเปนมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือเรื่อง 
เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปท่ีมีมติ 

๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 

๒๙๗๔๘/๕๖ [๒๙/๑๐/๒๕๕๖] 

๒. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ๒๘๔๔๑/๕๖ [๑๕/๑๐/๒๕๕๖] 

๓. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....  ๒๗๖๑๐/๕๖[๐๘/๑๐/๒๕๕๖] 

๔. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๒๗๖๐๔/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] 

๕. รางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พ.ศ. .... ๒๗๕๙๑/๕๖ [๐๘/๑๐/๒๕๕๖] 

๖. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๒๖๘๔๖/๕๖ [๐๑/๑๐/๒๕๕๖] 
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จํานวนเรื่อง 

หนวยงาน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ   ๑๑๐ 

 ๑๐.๒ รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางดําเนินการ 

  รางพระราชบัญญัติที่สวนราชการตาง ๆ เสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั ้น
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลวยังไมถือวาเสร็จสิ้นกระบวนการและยังตองดําเนินการไปตามขั้นตอนตาง ๆ 
จนกวาจะประกาศใชเปนกฎหมายโดยตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีรางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ (ยังไมไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

ขั้นตอน ฉบับ 

รางพระราชบัญญัตทิี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ ๑๑ 
รวม ๑๑ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทตาง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

 

 เรื ่องที ่เป นพระราชกําหนด พระราชบัญญัต ิ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
และกฎ กพ ซึ่งไดลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน 
๓๖ ฉบับ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ไดดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หนวยงาน 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎกพ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  ๑ ๑ ๑    

กระทรวงกลาโหม  ๑      

กระทรวงการคลัง ๑  ๓ ๑    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ๕  ๑   

กระทรวงคมนาคม   ๑  ๔   

กระทรวงมหาดไทย   ๒ ๔    
กระทรวงแรงงาน   ๑ ๑    

กระทรวงอุตสาหกรรม   ๑ ๑    

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   ๔     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ๑    

กระทรวงยุติธรรม      ๑  

รวม ๑ ๒ ๑๘ ๙ ๕ ๑  

 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕
 

 

 

 
 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

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

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๖)  

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 

ไม่สังกัดกระทรวง/

อักษรย่อ 
ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พว. สํานักพระราชวัง 
ศย. สํานักงานศาลยุตธิรรม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สสป. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สสส. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อส. สํานักงานอัยการสูงสุด 

สช. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คปก. สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย

  
  
  

  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑ 

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย 



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ ตุลาคม–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 

 
คณะทํางาน 

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

 
 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




