-๑-

สารบัญ

เรื่อง
๑. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและ
ฟนฟูประชาธิปไตย

เลขที่ ส.ยืนยัน

หนา

สมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ขอใหพิจารณาจายเงินดํารงชีพแกผูไดรับ ๓๒๒๗๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
ผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

๑

รายงานการดํ า เนิ น งานให ค วามช ว ยเหลื อ ผูป ระสบอุท กภัย ป ๒๕๕๖ ๓๑๐๑๗/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
ของกระทรวงการคลัง

๒

การใหความชวยเหลือนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับผลกระทบ ๓๐๓๔๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
จากสถานการณทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต

๓

๓๒๓๒๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
รายงานดั ชนี ราคาผู บริ โภคทั่ วไปและดั ชนี ราคาผู บริ โภคพื้ นฐานของประเทศ ๓๒๖๘๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
และรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

๓
๓

๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปอ งกั นป ญหายาเสพติ ด
เปน “วาระแหงชาติ”
๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอยางจริงจัง
๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
และเรงรัดขยายพื้นที่ชลประทาน

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

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยาง
มีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล

-๒๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑๕๕๓/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๔

ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป ๒๕๕๗ ๓๐๑๘๑/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
การกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ๓๒๘๓๓/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
ฤดูการผลิต ป ๒๕๕๖/๒๕๕๗

๔
๕

การขยายเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง ๓๒๗๓๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
ภายในราชอาณาจักร

๖

๓๒๔๒๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
รางพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม ๓๒๓๓๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
การฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓

๖
๗

ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee : ๓๐๓๒๗/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
RBC) ไทย-เมียนมาร ครั้งที่ ๒๗

๗

"การขยายระยะเวลาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ ๓๐๒๘๒/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
และยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในที่โลง และมลพิษ
หมอกควัน" และ "แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในที่โลง
และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ภายใตแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยแหงชาติ"
การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชน ๓๐๗๙๒/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
ที่เกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง

๘

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน

๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคา
ในทองถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีสวนรวม
๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒.๒ พั ฒนาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของกองทั พและ
ระบบปองกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ

๙

-๓๒.๕ เร ง รั ด ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด องค ก ร
อาชญากรรม การค า มนุ ษ ย ผู ห ลบหนี เ ข า เมื อ ง
แรงงานต า งด า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม มี
สถานะชัดเจน

๓๐๘๑๒ /๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
รายงานสถานการณและการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๓๐๑๕๒/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖)
ร า งข อ บั ง คั บ ของอั ย การสู ง สุ ด ว า ด ว ยการเคลื่ อ นย า ยภายใต ก ารควบคุ ม ๓๒๙๒๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ. ....

๙
๑๐
๑๐

๓๐๒๓๐/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

๑๑

๓๑๙๙๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๑๓

รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....

๓๐๓๓๐/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๑๓

รายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําครึ่งแรก
ของป พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานการโอนงบประมาณรายจ า ยของส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในชวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง ที่ครบกําหนดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
มาตรการทางภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ร างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรั ษฎากร วาด วยการลดอั ตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรั บปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได สําหรั บ
บุคคลธรรมดา)
รายงานผลการเบิก จา ยเงิน ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที ่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖)

๓๐๕๒๑/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
๓๐๕๘๘/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๑๔
๑๔

๓๐๖๒๑/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๑๕

๓๐๙๕๑/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๑๕

๓๒๔๓๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๔๕๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๑๖
๑๗

๓๒๘๖๖/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๑๗

รายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของการรถไฟ ๓๐๕๘๓/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
แหงประเทศไทย
ขอความเห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคกูเงินระยะสั้นประเภทกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ๓๒๕๖๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
ขออนุมัติกูเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการรถไฟแหงประเทศไทย ๓๒๗๑๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๑๘

๓. นโยบายเศรษฐกิจ

ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโนมป ๒๕๕๖-๒๕๕๗

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๑๘
๑๙

-๔๓.๒ นโยบายสรางรายได
๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

การเกษตร

ขออนุมัติและสนับสนุนงบประมาณโครงการกอสรางโรงงานแปรรูปนม ที่โครงการ ๓๑๖๙๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
ชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี

๒๐

๓๐๙๖๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป ๒๕๕๖
การเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) ๓๑๑๙๘/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
รุนที่ ๒
๓๒๕๙๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

๒๐
๒๑

๓๒๒๕๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๕๙๖/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๒๒
๒๒

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับที่ ..) ๓๐๒๕๙/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
พ.ศ. ....

๒๓

รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสรางอนาคต ๓๑๒๑๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
ประเทศ
การจัดสรรเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) ๓๒๒๗๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
เพื่ อสนับสนุนโครงการศึกษาและวิเคราะห ผลกระทบโครงการลงทุ นโครงสร าง
พื้นฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบจากการเข าสู
ประชาคมอาเซียน
การบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน ๓๒๗๐๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกูเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕

๒๓

รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๑๑๙๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
เกี่ยวกับการปรับปรุงการใหบริการรถโดยสารประจําทางรายสายขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกูเ งิน คาจั ดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษ ๓๒๗๗๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
สายศรี รั ช-วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร วงเงิ น ๓,๙๑๐ ล า นบาท
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

๒๕

อุตสาหกรรม

การทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา

แนวทางการดําเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)
สรุปสถานการณนักทองเที่ยวระหวางเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖

การตลาด การคา การลงทุน

๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนสงสินคา
และบริการ

การคมนาคมและขนสง

๒๒

๒๔

๒๔

๒๖

-๕ไฟฟา

โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม

๓๒๗๔๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๒๗

รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เรื่อง กรอบคุณวุฒิแหงชาติ

๓๑๐๙๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๒๘

๓๐๙๖๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
รายงานสถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ประจําป ๒๕๕๕
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ๓๓๐๒๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
ที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ....

๒๙
๒๙

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของโครงการกอสรางศูนยการแพทย ๓๑๑๑๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
พรอมระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสราง ๓๒๒๓๖/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
เพื่ อส งเสริ มการเดิ น และการใช จั กรยานในชี วิ ตประจํ าวั น พร อมข อสั งเกต
ของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ขออนุ มั ติ อั ตรากํ าลั งเพิ่ มใหม ของคณะแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ยนราธิ วาส ๓๒๔๖๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
ราชนครินทร

๓๐

ขออนุ มั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง ๓๐๐๖๓/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ)

๓๒

กฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือ ๓๐๔๗๔/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
สัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
การขอรับเงินชดเชยจากรัฐ สําหรับโครงการบานเอื้ออาทร กรณีไดรับผลกระทบ ๓๑๒๐๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
จากการขยายระยะเวลากอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ครั้ง

๓๓

๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช
ประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

๓๐
๓๒

๓๓

-๖๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย

แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมและการขยาย ๓๑๒๓๓/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
ระยะเวลาแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
ขออนุ มัติ เงิ นงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง ๓๒๓๒๖/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ และการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน
๓๒๗๓๘/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
มาตรการเรงดวนรองรับสถานการณพายุและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต

๓๔

คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร
คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร
การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย จากพายุ ใ ต ฝุ น ไห เ ยี่ ย น (Haiyan)
ในสาธารณรัฐฟลิปปนส
การใหความชวยเหลือฟลิปปนสกรณีภัยพิบัติที่เกิดจากพายุไตฝุน Haiyan
ขอบริ จาคขาวเพื่ อช วยเหลื อผู ประสบภัยพิ บัติจากพายุไต ฝุนไห เยี่ยน (Haiyan)
ในประเทศฟลิปปนสผานองคกรสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN
Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR)

ว(ล) ๓๐๙๓๙/๕๖ [๑๑/๑๑/๒๕๕๖]
ว(ล) ๓๑๐๖๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
๓๑๔๒๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๓๘
๓๘
๓๙

๓๒๘๗๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๘๖๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๓๙
๔๐

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

๓๕
๓๕

-๗๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน

ขอความเห็ นชอบต อร างกรอบความตกลงเพื่ อความร วมมื อระหว างอาเซี ยน
กับองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
การลงนามความตกลงด า นการค า บริ ก าร และความตกลงด า นการลงทุ น
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรว มมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดีย
ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาสิงคโปรที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอมอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ ๑๔
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ
การบังคับใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหมภายใตความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
รางระเบี ยบสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการเชื่อมโยงขอมูล แบบบูร ณาการ
สํ า หรั บ การนํ า เข า การส ง ออก การนํ า ผ า น และโลจิ ส ติ ก ส ด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
รางบัน ทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดว ย
ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล อมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๓
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พิธีสารเพื่ออนุวัติขอผูกพันชุดที่ ๙ ภายใต
กรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน และขอผูกพันเปดตลาดการคา
บริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน
พิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน
การขอความเห็ น ชอบให เ ลขาธิ การอาเซี ย นลงนามในข อตกลงทางการเงิ น
(Financial Agreement Special Edition-FA) ภายใตโครงการ EU Support to Higher
Education in ASEAN Region (EU SHARE)
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุนวาดวยนโยบายความรวมมือดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งที่ ๓๕ และ
การประชุมที่เกี่ยวของ
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
บทเพิ่มเติมของความตกลงใหความชวยเหลือดานการเงินโครงการกลไกการหารือ
ระดับภูมิภาคระหวางสหภาพยุโรป–อาเซียน

๓๐๓๕๕/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๔๐

๓๐๖๔๗/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๔๐

๓๐๓๖๓/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๔๑

๓๑๐๖๖/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๔๑

๓๑๔๒๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๔๒

๓๑๕๕๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๔๓

๓๑๒๒๘/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๔๓

๓๒๑๖๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๔๓

๓๒๒๘๕/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๔๔

๓๒๑๕๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๒๖๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๔๕
๔๕

๓๒๗๕๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๔๕

๓๒๘๘๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๔๖

๓๒๘๘๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๘๑๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๔๗
๔๗

การเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคม ๓๐๖๓๕/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
ระหวางประเทศ

๔๘

๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชน
ของชาติในองคการระหวางประเทศ

-๘สรุปผลการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation
สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก
ครั้งที่ ๑๙๒
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งที่ ๒๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุน
การจัดทําความตกลงในการเปนประเทศเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาแหงภาคี
สถาบั น ป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระหวา งประเทศ (International
Anti-Corruption Commission : IACA) ครั้งที่ ๒
การบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ ครั้งที่ ๑๗
ของธนาคารโลก
การรับรองรางปฏิญญาลิมาวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม

๓๐๙๕๓/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
๓๐๙๖๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๔๘
๔๙

๓๑๑๑๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๔๙

๓๑๓๒๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๐

๓๒๘๔๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๑

๓๒๘๒๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๑

ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งกระทรวงพลั ง งานแห ง ราชอาณาจั ก รไทย
และกระทรวงพลังงานแหงสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือดานพลังงาน
รายงานผลการลงนามบั น ทึ กความเข า ใจระหวางกรมทรัพ ยสิน ทางปญ ญา
กระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาดวยความรวมมือดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวาง
กระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ
และความรวมมือแหงสาธารณรัฐรวันดา
การจัดทําบั นทึกความเขาใจเรื่องความรวมมื อในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรม
ทางการเงินกับหนวยขาวกรองทางการเงินแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
ร า งบั น ทึ กความเข า ใจระหว า งรั ฐ บาลแห งเติ ร กเมนิ ส ถานและรั ฐ บาลแห ง
ราชอาณาจักรไทยวาดวยความรวมมือดานพลังงาน
ขออนุ มัติ การจั ดทํ าบั นทึกความเข าใจว าดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถาน
การลงนามในรางพิธีสารสรุปความตกลงเปดตลาดทวิภาคีระหวางประเทศไทย
และเซเชลส ภายใต กระบวนการภาคยานุวั ติเปนสมาชิกองคการการคาโลก
ของเซเชลส
การลงนามในร างความตกลงว า ดว ยความร ว มมือทางการคาและเศรษฐกิจ
ระหวางรัฐบาลไทยและภูฏาน
ขออนุ มั ติ จั ดทํ าความตกลงระหว างรั ฐบาลแห งราชอาณาจั กรไทยกั บรั ฐบาล
แหงเติรกเมนิสถานวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต

๓๐๒๙๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

๕๒

๓๑๔๔๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๒

๓๑๔๕๘/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๓

๓๒๗๕๘/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๓

๓๒๘๒๓/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๓

๓๒๙๑๖/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๔

๓๐๒๖๙/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

๕๔

๓๑๑๓๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๕

๓๒๘๓๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๕

รางแถลงการณรวมวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสราง ๓๐๕๐๙/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๖

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
กับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญของโลก

-๙พื้นฐานดานรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement

on the Governmental Cooperation Project on the Railway Infrastructure
Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand)
รางถอยแถลงรวมในโอกาสประธานาธิบดีเติรกเมนิสถานเยือนไทยอยางเปนทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาล
หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงบรูไน
ดารุสซาลามวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางราชการ
ขอความเห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือ
ในภู มิภาคอาเซี ยนอย างยั่ งยื น ภายใต ความร วมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียนเยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Project on Sustainable
Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะที่ ๒ (Verbal Note)
การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๑
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางราชอาณาจักรไทย
กับสหภาพยุโรปวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการหารือเชิงนโยบายดานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมระหวางสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการยกระดับความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการตางประเทศและพาณิชยแหงนิวซีแลนด
แถลงขาวรวม (Joint Press Statement) ในระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
ของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
รายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทาทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙
ขอความเห็นตอรางความตกลงวาดวยการจัดหาและการบริการตางฝายระหวาง
กระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา
(ACQUISITION AND CROSS-SERVICING AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY
OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE DEPARTMENT OF
DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA)
รางปฏิญญามานามาสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๒
ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER)
ครั้งที่ ๓
ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี

๓๒๘๙๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๕๖

๓๑๐๗๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๖

๓๑๑๔๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๗

๓๑๔๖๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]
๓๑๑๔๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๗
๕๘

๓๑๔๓๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๘

๓๑๔๒๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๘

๓๑๗๘๙/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๕๙

๓๒๐๔๗/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๖๐

๓๒๑๗๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๑๒๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๖๑
๖๑

๓๒๑๓๙/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๙๔๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๖๒
๖๒

๓๒๘๑๑/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๖๓

- ๑๐ ๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทย
๗.๗ สงเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม
และองคกรอิสลามระหวางประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
การแกไขปญหาสินคากุงและปาลมน้ํามัน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ (๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
ขอเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ รวม ๔ จังหวัด
ในการประชุ มคณะรั ฐมนตรี นอกสถานที่ ณ จั งหวั ดลพบุ รี วั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่
การปรับปรุงขอเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการ
ไดทันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัด
กําแพงเพชร วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
รับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
รายงานความกาวหนาการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้ นฐานแห งรั ฐ รั ฐบาล นางสาวยิ่ งลั กษณ ชินวั ตร ป ที่ สอง
(วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

๓๐๔๘๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
ว (ล) ๓๐๓๗๔/๕๖ [๐๑/๑๑๒๕๕๖]
๓๒๒๓๐/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓๐๓๙๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

๖๔
๖๔
๖๔
๖๕

๓๐๔๐๐/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
๓๐๑๖๑/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
๓๑๘๓๙/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๖๖
๖๗
๖๗

๓๐๐๓๖/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๖๙๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
ว(ร) ๓๒๙/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

๖๘
๖๘
๖๙

๓๐๓๗๙/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๖๙

- ๑๑ ๒๙๙๑๗/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

๖๙

๓๐๓๘๓/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

๗๐

๓๐๓๗๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
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๗๒

๓๑๙๘๖/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๗๒

๓๒๐๐๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๗๓

๓๑๙๗๙/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]

๗๔

๓๒๐๐๖/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖]

๗๕

๓๓๐๖๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๗๒๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๗๕
๗๖

๓๓๑๐๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๗๖

๓๓๐๓๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
๓๓๐๑๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
๓๓๐๒๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๗๗
๗๗
๗๗

๓๓๐๐๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
๓๒๘๔๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]

๗๘
๗๘

รางพระราชบัญญัติที่อยูในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรที่มีความจําเปน ๓๒๓๘๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
ตองผลักดันใหเปนกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล

๗๙

รางพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....
การปรับปรุงคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป ๒๕๕๖
และ ป ๒๕๕๗
แนวทางการปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง และแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
และกลุมจังหวัด
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย
รวม ๖ ฉบับ
รางระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโสไดรับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
การติ ดตามงานตามนโยบายเร งด วนของรั ฐบาล ด านเศรษฐกิ จ ประจํ าเดื อน
กันยายน ๒๕๕๖
การกํ า กั บ และติ ดตามการปฏิ บั ติร าชการในภูมิภ าค ณ จังหวั ดสมุทรสาคร
ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน)
การกํ า กั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการในภู มิ ภ าค ณ จั ง หวั ด ขอนแก น
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณค า ใช จ า ยในการปรั บ เงิ น เดื อ นเจ า หน า ที่
(มูลนิธิโครงการหลวง)
รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ....
ร างกฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมธนารั กษ กระทรวงการคลั ง พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... และ
รางกฎกระทรวงแบ งสวนราชการสํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ สาหกิ จ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
การประเมินคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รอบที่ ๓
รางกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ร างระเบี ย บกระทรวงการคลั งว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นค าตอบแทน เงิ นเพิ่ ม
การครองชี พ ชั่ ว คราวและเงิ น ช ว ยเหลื อ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชวยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต
การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจาก
การขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม

- ๑๒ ๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุ ก ประเภทได อ ย า งกว า งขวาง รวดเร็ ว ถู ก ต อ ง
เปนธรรม

รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูน ยบ ริการขอมูล ภาครัฐเพื่อประชาชน ๓๐๐๓๔/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
(GCC 1111) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของไตรมาส ๔

๘๐

- ๑๓ -

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็น
กฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๘๐๘๐
๘๑
๘๑
๘๒
๘๓
๘๓
๘๔
๘๔
๘๕
๘๖
๘๖
๘๗
๘๗
๘๘

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง สมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ขอใหพิจารณาจายเงินดํารงชีพแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการจายเงินดํารงชีพรายเดือนเปนครั้งสุดทายแกวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือทายาทของวีรชน
และคาจัดการศพกรณีวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่เสียชีวิตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเสนอ
๑.๑.๑ ใหการชวยเหลือเปนเงินดํารงชีพรายเดือนเปนครั้งสุดทายในอัตรา ๗,๐๐๐ บาทตอเดือน แกผูที่เคย
ไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) จนเสียชีวิต โดยสิทธิดังกลาวจะไมตกทอดถึงทายาทและใหจายยอนหลังตั้งแต
วันจันทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปน หน วยงานรับผิ ดชอบในการนํ าเรื่องนี้เ สนอคณะรัฐ มนตรีพิ จารณาทบทวนมติ คณะรัฐ มนตรีเ มื่อวั นที่ ๗ มีน าคม ๒๕๔๙
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง รายงานการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖)
และวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ (เรื่อง ตัวแทนวีรชน ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ ขอใหพิจารณาดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป แกวีรชนที่พิการ
ทุพพลภาพ) และใหความเห็นชอบการใหความชวยเหลือสมาชิกสมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ซึ่งเสียชีวิตตั้งแตวันจันทรที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ใหมีสิทธิไดรับเงินดํารงชีพรายเดือนตั้งแตวันจันทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบในการใหความชวยเหลือสมาชิกสมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร
๑.๑.๒ กรณีวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ซึ่งเสียชีวิตตั้งแตป ๒๕๕๒ ในชวงระหวางการเรียกรองครั้งนี้ ใหชวยเหลือ
คาจัดการศพ รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไมรวมกรณีญาติวีรชนที่เสียชีวิตในชวงระหวางการเรียกรอง เนื่องจากทางราชการไดใหความชวยเหลือ
คาจัดการศพวีรชนไปแลว
๑.๒ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทําหลักฐานวาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่ไดรับเงินการชวยเหลือเปนเงินดํารงชีพในครั้งนี้ไดรับการเยียวยาที่เหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมแลว จะไมเรียกรอง
ขอรับเงินชวยเหลืออื่นใดจากทางราชการอีก
๒. สําหรับงบประมาณดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่กระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปแลว ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๙,๔๑๐,๐๐๐ บาท
โดยขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ หลังจากดําเนินการตามขั้นตอนและตรวจสอบหลักฐานในการจายเงิน
ให ค วามช ว ยเหลื อ จนได ข อ ยุ ติ แ ล ว ทั้ ง นี้ การให ค วามช ว ยเหลื อ ในป ง บประมาณต อ ๆ ไป จะมี ภ าระงบประมาณ จํ า นวน
๕,๘๘๐,๐๐๐ บาทตอป หากชวยเหลือเปนเวลา ๑๐ ป จะมีภาระงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปดําเนินการ
เปนลําดับแรกกอน สวนในปงบประมาณตอ ๆ ไป ใหเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป

๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”
๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๖ ของกระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ ดังนี้
๑. การใหความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภคผานสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน
๒๓ พื้นที่ ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี พังงา ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี ขอนแกน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย
รอยเอ็ด เพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก ตาก พิจิตร ลพบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครนายก
๑.๑ สํานักงานปลั ดกระทรวงการคลังไดใหความชว ยเหลือประชาชนผูประสบภัย จํานวน ๔ พื้นที่ ไดแ ก
จังหวัดพังงา ปราจีนบุรี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา ประกอบดวย ถุงยังชีพ จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง เสื้อชูชีพ จํานวน ๒๖๕ ถุง น้ําดื่ม
จํานวน ๑๐,๓๐๐ ขวด ขาวสาร ๕ กิโลกรัม จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง และอื่น ๆ ไดแก เครื่องกรองน้ํา ๑๙๐ เครื่อง ปลากระปอง ๑๑ ลัง
ปลาหมึกแหง ๑ ถุงใหญ และใหยืมเครื่องสูบน้ํา ๒ เครื่อง
๑.๒ กรมธนารักษไดใหความชวยเหลือเจาหนาที่ของกรมธนารักษที่ประสบภัย จํานวน ๒ พื้นที่ ไดแก จังหวัด
ตราด และปราจีนบุรี โดยจายเงินสวัสดิการใหกับเจาหนาที่รายละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
๑.๓ กรมบัญชีกลางไดใหความชวยเหลือเจาหนาที่ของกรมบัญชีกลางที่ประสบภัย จํานวน ๑ พื้นที่ ไดแก
จังหวัดลพบุรี โดยจายเงินสวัสดิการใหกับเจาหนาที่รายละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
๑.๔ กรมศุลกากรไดใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย จํานวน ๕ พื้นที่ ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ตาก
ปราจีนบุรี สระแกว และฉะเชิงเทรา ประกอบดวย ถุงยังชีพ จํานวน ๒,๓๐๐ ถุง และขาวสาร จํานวน ๗๕๐ กิโลกรัม
๑.๕ กรมสรรพากรไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จํานวน ๒ พื้นที่ ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรา โดยการบริจาคเงิน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และบริจาคเรือ จํานวน ๒๐ ลํา
๑.๖ กรมสรรพสามิตไดใหความชวยเหลือประชาชนและเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่ประสบภัย จํานวน
๑ พื้นที่ ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย ถุงยังชีพ จํานวน ๑๑๒ ถุง และเรือ จํานวน ๗ ลํา
๑.๗ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความชวยเหลือประชาชนและเจาหนาที่ของธนาคารใน ๔ พื้นที่
ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ประกอบดวย บริจาคเงิน จํานวน ๔๗,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพ จํานวน
๑๐,๐๐๐ ถุง เรือ จํานวน ๔ ลํา และอื่น ๆ ไดแก อาหารกลอง จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด
๑.๘ ธนาคารออมสินไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จํานวน ๑๓ พื้นที่ ไดแก จังหวัดพิษณุโลก
ตาก ขอนแกน ชัยภูมิ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครราชสีมา ประกอบดวย ถุงยังชีพ
จํานวน ๖,๖๒๐ ถุง น้ําดื่ม จํานวน ๗,๗๐๐ ขวด และอื่น ๆ ไดแก เสื้อชูชีพ ๑๐ ตัว และยารักษาโรค ๒,๐๐๐ ชุด
๑.๙ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จํานวน ๑๓ พื้นที่
ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย นครสวรรค พิจิตร สระแกว ฉะเชิงเทรา
เพชรบูรณ และนครนายก รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๒๕๓,๕๕๔ บาท แบงเปน ถุงยังชีพ จัดเลี้ยงอาหารและน้ําดื่ม ณ จุดรวมพล
จํานวน ๒๖,๖๒๙ ราย เปนเงิน ๑๓,๓๑๔,๖๑๖ บาท มอบเงินบํารุงขวัญแกลูกคาผูกูที่เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย (รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท)
เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินเพื่อโครงการปองกันและบริหารความเสี่ยงภัย จํานวน ๑๙,๘๙๘,๙๓๘ บาท
๑.๑๐ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จํานวน ๓ พื้นที่ ไดแก
กรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก) จังหวัดฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยมอบถุงยังชีพ จํานวน ๒,๒๐๐ ถุง
๒. การใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูประสบอุทกภัยผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดแก ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอิสลาม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย โดยมาตรการตาง ๆ คือ การผอนปรนเงื่อนไขการชําระคืนหนี้เดิม การใหสินเชื่อเพิ่มเติม
เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย การผอนปรนเวลาชําระหนี้เงินกู การลดดอกเบี้ย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ มาตรการพักหนี้
ชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย การเพิ่มวงเงินฉุกเฉินเพื่อฟนฟูกิจการ การใหความชวยเหลือลูกคา โดยจะพิจารณาเปนราย ๆ
มาตรการพักชําระคาธรรมเนียมค้ําประกัน และการผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้เดิม ซึ่งประชาชนสามารถขอความชวยเหลือ
จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เปนลูกคาอยูได
๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การใหความชวยเหลือนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมือง
ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดําเนินการชวยเหลือ
นักศึกษาไทย จํานวน ๑,๒๐๐ คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปตกลับไปศึกษาตอ โดยมีคาใชจายในกรอบวงเงิน ๔๖,๔๔๘,๗๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใหเบิกจาย
จากงบประมาณรายจาย ดังนี้
๑. ให ศอ.บต. ปรับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานแกไขปญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต งบรายจายอื่น รายการโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว
๒. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
จํานวน ๔๑,๔๔๘,๗๐๐ บาท ซึ่งกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ
นานาประเทศ
๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที.่ .)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศ และรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคา
และเศรษฐกิจของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห
ภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สูงขึ้นรอยละ ๐.๑๗
(เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ลดลงรอยละ ๐.๑๖) จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ ๐.๖๑
จากการสูงขึ้นของราคาหมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง หมวดผักและผลไม หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล และหมวดอาหารสําเร็จรูป สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๐๕ จากการลดลง
ของหมวดน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งสินคาและบริการอื่น ๆ ที่มีราคาลดลง ไดแก คาของใชสวนบุคคล
๒. ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สูงขึ้นรอยละ ๐.๑๒
สินคาและบริการที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล หมวดอาหารสําเร็จรูป หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา
หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล หมวดคาใชจายในการเดินทางโอกาสพิเศษและทองเที่ยว และหมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได โดยรางระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. แกไ ขระเบีย บสํ านัก นายกรัฐ มนตรีว าดว ยกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในขอ ๑๗ ซึ่ง จากเดิ ม
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติอยูในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาเปนใหสํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติอยูในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒. เพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
๓. เพิ่มเติมบทเฉพาะการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแหงชาติ กอนที่ระเบียบฉบับแกไขใหมจะมีผลใชบังคับ

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป ๒๕๕๗
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานโครงการแก ไ ขป ญ หายางพาราทั้ ง ระบบ ป ๒๕๕๗
ของกรมสงเสริมการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. จํ า นวนเกษตรกรและพื้ น ที่ เ ป า หมาย จํ า นวน ๑,๑๓๗,๖๖๓ ครั ว เรื อน มาขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร จํ า นวน
๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๔.๘๙
๒. ผูที่มายื่นคํารองบางสวนมีเอกสารไมครบถวนอยูระหวางการรอเอกสารเพิ่มเติม จํานวน ๗๒,๙๗๐ ครัวเรือน
และผูที่มีเอกสารครบถวน จํานวน ๑,๑๒๑,๖๐๐ ครัวเรือน
๓. จากเกษตรกรที่ ม าขอขึ้ น ทะเบี ย น จํ า นวน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครั ว เรื อ น บั น ทึ ก ข อ มู ล ลงระบบแล ว จํ า นวน
๙๘๐,๐๔๔ ครัวเรือน คิดเปนพื้นที่เขารวมโครงการฯ ประมาณ ๑๒.๕๘ ลานไร แยกเปนผูที่พรอมตรวจสอบแปลงได จํานวน
๖๘๒,๕๐๓ ครัวเรือน และผูที่ยังไมสามารถตรวจสอบแปลงในขณะนี้ได จํานวน ๒๙๗,๕๔๑ ครัวเรือน
๔. การตรวจสอบแปลงขณะนี้กําลังตรวจสอบแปลงปลูก (ทุกแปลง) จํานวน ๕๔๑,๙๙๑ ครัวเรือน ตรวจสอบเสร็จแลว
และออกใบรับรองแลว จํานวน ๕๖,๐๘๓ ครัวเรือน จํานวน ๗๖,๐๓๐ แปลง
๕. เกษตรกรนําใบรับรองไปรับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) แลว จํานวน ๒๓,๖๖๕ ครัวเรือน
จํานวน ๓๒,๐๖๔ แปลง เปนเงินที่ ธ.ก.ส. โอนใหเกษตรกรแลว จํานวน ๕๗๘,๐๖๔,๖๙๐ บาท
๖. กําลังเรงรัดประชาสัมพันธใหเกษตรกรมารับใบรับรองและเรงการตรวจสอบแปลงใหเร็วขึ้น

๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ฤดูการผลิต ป ๒๕๕๖/๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ กําหนดราคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ในอัตรา ๙๐๐ บาทตอตันออย ณ ระดับความหวาน
ที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. หรือเทากับรอยละ ๙๖.๒๑ ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยทั่วประเทศ ๙๓๕.๔๘ บาทตอตันออย และกําหนด
อัตราขึ้น/ลงของราคาออยเทากับ ๕๔ บาท ตอ ๑ หนวย ซี.ซี.เอส ตอเมตริกตัน
๑.๒ ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ฤดูการผลิตป ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เทากับ ๓๘๕.๗๑ บาท
ตอตันออย
๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
เรงทบทวนโครงสรางการคํานวณตนทุนการผลิตออยใหสะทอนตนทุนที่แทจริง เพื่อนํามาใชในการกําหนดราคาออยที่เหมาะสม
ตอไป รวมทั้งควรเรงหาขอยุติเรื่องการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดอัตราการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลใหเกิดความเปนธรรม
และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย โดยมีการหารือรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และกระทรวงพาณิชย เพื่อใหการปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายครอบคลุมตลอดหวงโซอุปทาน และ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพื่อใหสามารถดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสราง
เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ในพื้นที่อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และพื้นที่อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี ระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ
๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศและรางขอกําหนด จํานวน ๘ ฉบับ บังคับใชระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่ กอ.รมน. เสนอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ไดแก
๒.๑ รางประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่
อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา และในเขตพื้นที่อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี)
จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๒ รางประกาศ เรื่อง การใหพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๓ รางประกาศ เรื่อง กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๑
แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๔ ร า งข อ กํ า หนด ออกตามความในมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒ ฉบับ
๓. เมื่อเหตุการณสิ้นสุดลงแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายงานผลสงใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ตามมาตรา ๑๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยกําลังสํารอง
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับมาตรา ๑๖ วรรค ๓ ของรางพระราชบัญญัติฯ ที่บัญญัติใหเมื่อมีภาวะไมปกติเกิดขึ้น หรือมีการประกาศกฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินของทางราชการในเขตทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาของกําลังสํารอง หรือที่ตั้งหนวยงานทหารที่กําลังสํารอง
มีรายชื่อบรรจุอยู ใหกําลังสํารองไปรายงานตนเองโดยเร็วที่สุด แมจะไมไดรับคําสั่งเรียกพล และมาตรา ๒๒ ที่บัญญัติใหหากกําลังสํารอง
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมไปรายงานตนเองตองระวางโทษ กรณีดังกลาวทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากกําลังสํารองในเขตทองที่
ซึ่งเปนภูมิลําเนาของกําลังสํารอง หรือที่ตั้งหนวยทหารที่กําลังสํารองมีรายชื่อบรรจุอยูไมทราบเรื่อง และไมไดไปรายงานตนเอง อาจทําให
ถูกลงโทษ ประกอบกับพิจารณาวาการกําหนดใหกําลังสํารองมีฐานะเชนเดียวกับขาราชการทหาร หรือทหารกองประจําการอาจจะ
ไม เ หมาะสม รวมทั้ ง ความเห็ น ของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. เกี่ ย วกั บ การเรี ย กกํ า ลั ง สํ า รอง ตามมาตรา ๑๖ วรรค ๓ ควรศึ ก ษา
ถึงเจตนารมณของการเรียกมารายงานตัวและภารกิจที่จะมอบหมายใหดําเนินการใหมีความชัดเจน สวนการรับสมัครกําลังสํารอง
ตามมาตรา ๑๘ กระทรวงกลาโหมยังมีความจําเปนที่จะตองบรรจุกําลังสํารองดังกลาวเขารับราชการทหารเปนการชั่วคราว
เพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังพลดังกลาวหรือไม ไปประกอบการพิจารณาดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ
และบทกําหนดโทษ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ที่กําลังสํารองพึงจะไดรับ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช เห็นสมควรใหกระทรวงกลาโหมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปรองรับตามความจําเปนและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๓ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝก
วิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อกําหนดเกณฑอายุของบุคคลที่จะมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร โดยกําหนดเกณฑขั้นต่ํา คือ
มีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปปฏิทินที่สมัคร ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
๒. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับรางกฎกระทรวงฯ ตามเจตนารมณของพิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) ไดแก ขอ ๑ การประกันวาสมาชิกของกองทัพ
ซึ่งอายุไมถึง ๑๘ ป จะไมมีสวนรวมโดยตรงในการสูรบ ขอ ๒ การประกันวาบุคคลที่อายุไมถึง ๑๘ ป จะไมถูกคัดเลือกโดยการบังคับ
ใหเขารวมในกองทัพ และขอ ๓ วรรค ๑ สําหรับการคัดเลือกบุคคลโดยสมัครใจเพื่อเขารวมในกองทัพ บุคคลอายุต่ํากวา ๑๘ ป
จะไดรับการคุมครองเปนพิเศษ โดยมาตรการคุมครองพิเศษสําหรับบุคคลที่อยูในกองทัพซึ่งอายุต่ํากวา ๑๘ ป ในการฝกวิชาทหาร
อาทิ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน หรือการใชเครื่องชวยฝกอื่น เพื่อทดแทนอาวุธจริงของโรงเรียนในสังกัด
กองทัพ เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ไทย-เมียนมาร ครั้งที่ ๒๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC)
ไทย-เมียนมาร ครั้งที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
สรุปได ดังนี้
๑. ความคืบหนาจากการประชุม RBC-26 ไดแก ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การแลกเปลี่ยน
การเยือนระหวางกองทัพ การปราบปรามการคาอาวุธและกระสุนผิดกฎหมาย การเปดจุดการคามูดอง และทิกี้ รวมทั้งการใช
คณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่นเปนกลไกใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอตกลง
ระหวางประเทศไดอยางถูกตอง
๒. มาตรการเสริมสรางความไววางใจระหวางกัน ไดแก การแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือระหวางทั้งสองกองทัพ
ในทุกระดับ การเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนของกองทัพเรือ และความรวมมือทวิภาคีตาง ๆ
๓. ความรวมมือในพื้นที่ชายแดน ไดแก การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมาย
ตามแนวชายแดน การเปดจุดผานแดนสิงขร-มูดอง การประสานงานของ TBCs ในสวนของการปรับจุดประสานงานจากเดิม
ระหวางบานพระเจดียสามองค-จะอินเซ็กจี เปนบานพระเจดียสามองค-พญาตองซู และการจัดตั้ง TBC เพิ่มเติม คือ (๑) บานพุน้ํารอนบานทิกี้ (๒) บานตะโกบน-บาน,มอทา (๓) บานสิงขร-บานมูดอง (๔) บานหวยผึ้ง-บานนามน ความรวมมือในการจัดตั้งหมูบาน
คูขนานตามแนวชายแดน ความรวมมือในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน การขยายความรวมมือ
ในการปองกันไฟปาและหมอกควัน และความรวมมือในการคุมครองแรงงานเมียนมาร
๔. ความร ว มมื อ ทวิ ภ าคี ใ นการปราบปรามยาเสพติ ด ได แ ก การประสานงานเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน
ประสานงานชายแดน ความรวมมือในการปราบปรามการคายาเสพติดและสารตั้งตน และความรวมมือในการพัฒนาทางเลือก
๕. ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เขตแดน ได แ ก การปลู ก ยางพาราและการบุ ก รุ ก ป า สงวนปากจั่ น การข า มแดน
ผิดกฎหมายและเหตุการณโจมตีหนวยรักษาความมั่นคงเมียนมาร มาตรการหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดและความขัดแยงในพื้นที่ที่ยัง
ไมมีการปกปนเขตแดน การกระทําความผิดกฎหมายบนเกาะกลางแมน้ําเมย/ตองยิน การวางกําลังฐานทหารบริเวณชายแดน
ที่พารซี และดอยลาง ประเด็นเกาะตันพญา/บานแมโกนเกน และคอกชางเผือก การทําประมงผิดกฎหมายในนานน้ําเมียนมาร

๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

การกอสรางอาคารใกลแมน้ําสาย-แมน้ํารวก การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งตามแมน้ําเขตแดน การบุกรุกปลูกพืชบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมาร การกอสรางในชองทางพระเจดียสามองค/พญาตองซู และกรณีเกาะ ๓ เกาะ ในแมน้ําปากจั่น/กระบุรี
๖. การเคลื่ อนไหวของกลุ มต อ ตา นบริเ วณชายแดน ได แก การเข า มาอาศัย ในดิ น แดนไทยของกลุม แนวร ว ม
ประชาธิ ป ไตยนั ก ศึ ก ษาพม า ๒ แห ง กองกํ า ลั ง แห ง ชาติ ว า ๑ แห ง กบฏมุ ส ลิ ม และพรรคกอบกู ห งสาวดี ก ลุ ม ละ ๑ แห ง
กกล. กองทัพรัฐฉาน (กลุมยอดศึก) ๕ แหง พรรคกาวหนาแหงชาติคะยา ๑ แหง กองกําลังกะเหรี่ยงพมา (KNU) ๒ แหง รวมทั้ง
บานพักของผูนํากลุม
๗. เรื่องอื่น ๆ ไดแก การใหความชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในเมียวดี การเตรียมความพรอมในการเดินทางกลับ
ของผูหนีภัยการสูรบและการปดพื้นที่พักพิงชั่วคราว จํานวน ๙ แหง ตามพื้นที่ชายแดน การควบคุมการใชนานฟา และการปลอมแปลงธนบัตร
๘. การกําหนดวันที่และสถานที่ของการประชุม RBC-28 กําหนดจัดขึ้นที่เมียนมาร สวนวันและสถานที่จะกําหนด
รวมกันตอไป

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง "การขยายระยะเวลาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติและยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปา การเผาในที่โลง และมลพิษหมอกควัน" และ "แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผา
ในที่โลง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ภายใตแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติใหขยายระยะเวลาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ จาก “พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙”
เปน “พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๒”
๑.๒ อนุมัติใหขยายระยะเวลายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในที่โลง และมลพิษจาก
หมอกควัน จาก “พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙” เปน “พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒”
๑.๓ เห็น ชอบแผนปฏิบัติก ารปอ งกัน และแกไ ขปญ หาไฟปา การเผาในที่โ ลง และมลพิษ หมอกควัน
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ภายใต แ ผนแม บทพั ฒ นาความปลอดภั ยด า นอั ค คี ภัย แหง ชาติ มี ก รอบระยะเวลาการดํา เนิน การ ๗ ป
มี หน วยงานร วมบู รณาการทั้ งสิ้ น ๔๔ หน วยงาน แผนงาน/โครงการ จํ านวน ๑๕๓ แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น
๑๐,๓๘๐.๖๒๑๗ ลานบาท เปาหมายของแผน ประกอบดวย การจัด การไฟปา ลดพื้นที่ ไฟไหมป าใหเหลือเพีย งไม เกิน ปล ะ
๓๐๐,๐๐๐ ไร จัดการเศษวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตรทดแทนการเผาในพื้นที่อยางนอยปละ ๖๐๐,๐๐๐ ไร และลดการเผาขยะมูลฝอย
ในที่โลงโดยจัดใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิธีและปลอดภัยไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจังหวัดทั้งหมด และมีการใชประโยชน
มูลฝอยไมต่ํากวารอยละ ๓๐ ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่
๑.๔ เห็นชอบใหกระทรวง กรม องคกร และหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตามแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ และยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปา การเผาในที่โลง และมลพิษหมอกควัน
๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ โดยในสวนของงบประมาณใหดําเนินการตามแผนฯ จํานวน ๑๐,๓๘๐.๖๒๑๗ ลานบาท หากมีความจําเปนเรง ดว น
ที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อไปดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเปน สําหรับในปตอไปใหเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ใหคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นวาในการจัดทําแผน
เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย ไฟปา การเผาในที่โลง และหมอกควันนั้น ควรมุงเนนไปที่สาเหตุของปญหาและการปองกัน ที่จะมีผล
ในระยะยาว เชน การปลูกปา การสรางความชุมชื้น และการสรางแนวปองกันไฟ เปนตน และปรับปรุงแผนฯ ในระยะยาว โดยใหชุมชน
เปนแกนหลักในการปองกันอัคคีภัยและหมอกควันในพื้นที่ของแตละชุมชนเอง เชน การใหชุมชนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช
จากภาคการเกษตรแทนการเผาโดยนําไปใชประโยชนอื่น หรือการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี เปนตน ไปพิจารณาปรับปรุงแผน
และรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรใหความสําคัญตอความรวมมือ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ระหวางกลุมประเทศอาเซียตอการแกไขปญหามลพิษหมอกควันขามแดน และควรประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนทุกภาคสวน
ใหเกิดความตื่นตัวในการปองกันตนเอง ดําเนินการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการภัย
จากอัค คีภั ย ไฟป า การเผาในที่ โลง และหมอกควัน อยา งเปน ระบบ และการสนับ สนุ นงบประมาณอยา งเพีย งพอที่ส ามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนที่เกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการรางแผนเผชิญเหตุปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนที่เกิดจากไฟฟาดับบริเวณ
กวาง ตามมติคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยวัตถุประสงคของรางแผนฯ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนที่เกิดจาก
ไฟฟาดับบริเวณกวางไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานและการประชาสัมพันธ
ตอประชาชนและสื่อมวลชนไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนการรายงานสถานการณที่เกิดขึ้นตอผูบังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให กปภ.ช. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบวิธีการรายงานสถานการณตาง ๆ ใหมี
ความชัดเจน โดยเฉพาะการระบุระดับของความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นและผูที่จะตองไดรับรายงานในแตละระดับ และพิจารณา
การเพิ่มชองทางพิเศษในการรายงานใหเกิดความรวดเร็วทันตอสถานการณ เชน SMS E-mail การรายงานเปนลายลักษณอักษร
หรือ Application ตาง ๆ ที่สามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว โดยคํานึงถึงกรณีที่ไมสามารถติดตอสื่อสารในชองทางปกติดวย ทั้งนี้
กรณีไฟฟาดับบริเวณกวางนอกจากจะคํานึงถึงมิติดานขนาดพื้นที่แลวควรพิจารณาในมิติดานผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ไปพิจารณาปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ดวย รวมทั้งใหรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เกี่ยวกับการกําหนดใหมีผูแทนจากกระทรวงพลังงานในสวนบังคับ
บัญชาและอํานวยการศูนยปฏิบัติการปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนที่เกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง การกําหนด
คํานิยามทางไฟฟาในแผนเผชิญเหตุปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนที่เกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวางใหชัดเจน การกําหนด
ระดับดัชนีชี้วัดดานความรุนแรงของเหตุการณ เชน ปจจัยดานระยะเวลาจายไฟฟาคืนระบบ ปจจัยดานจํานวนผูไดรับผลกระทบ
และป จ จั ย ด า นความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการตั ด สิ น ใจและบริ ห ารจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น ให เ ป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบูรณาการระหวางหนวยงานดานไฟฟาและหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุและหนวยงานสนับสนุน
ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนฯ กอนนําไปปฏิบัติใชจริง เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดวย และใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับไปพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป

๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย
ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะ
ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณและการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอวา รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตอตาน
การคามนุษยของไทยในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่จะตองสงใหประเทศสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ยังมีขอมูลหลายสวนที่ยังไมชัดเจนและครบถวน รวมทั้งยังไมแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพในการดําเนินการแกไขปญหา
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมไดชี้ใหเห็นถึงการดําเนินการเพื่อแกไขตนตอของปญหาการคามนุษย รวมทั้ง
การดําเนินการในสวนของศูนยชวยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center : OSCC) ยังขาดการประสานงานและการเชื่อมโยง
ไปยังหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อรับประเด็นปญหาและขอรองเรียนไปพิจารณาดําเนินการตอไป จึงขอใหรองนายกรัฐมนตรี
(นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการประสานและกํากับดูแลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยรับไป
๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

เรงรัดดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน เพื่อปรับปรุง
รายงานความคืบหนาดังกลาวใหมีขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน กอนจัดสงใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานสถานการณการคามนุษย (Trafficking in Persons Report : TIP Report) ประจําป ค.ศ. ๒๐๑๓
ตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบรายงานขอมูลปญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ
สรุปได ดังนี้
๑. ดานการปองกันอาชญากรรม
๑.๑ คดีกลุมที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ มีการรับแจงคดีทั้งสิ้น ๓๘๖ คดี
๑.๒ คดีกลุมที่ ๒ คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ มีการรับแจงคดีทั้งสิ้น ๑,๗๘๐ คดี
๑.๓ คดีกลุมที่ ๓ คดีประทุษรายตอทรัพย มีการรับแจงคดีทั้งสิ้น ๓,๘๓๐ คดี
๒. ดานการปราบปรามอาชญากรรม
๒.๑ คดีกลุมที่ ๑ จับกุมได ๑๘๔ คดี คิดเปนรอยละ ๔๗.๖๗ ของการรับแจง (๓๘๖ คดี)
๒.๒ คดีกลุมที่ ๒ จับกุมได ๘๒๕ คดี คิดเปนรอยละ ๔๖.๓๕ ของการรับแจง (๑,๗๘๐ คดี)
๒.๓ คดีกลุมที่ ๓ จับกุมได ๑,๕๒๕ คดี คิดเปนรอยละ ๓๙.๘๒ ของการรับแจง (๓,๘๓๐ คดี)
๓. ดานการประชาสัมพันธ ไดเรงรณรงคประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง ใหประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของตนเองใหมากยิ่งขึ้น โดยไมเปดโอกาสใหคนรายเขามาประทุษรายตอทรัพยของตนเอง
ไดงาย รวมทั้งการใหความรวมมือในการแจงเบาะแสการกระทําผิดของคนราย สําหรับกรณีที่มีก ารจับกุมผูกระทําผิดในคดี
ที่กอใหเกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบตอความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ใหพิจารณาจัดแถลงขาว
ทางสื่อมวลชนใหประชาชนไดรับทราบ
๔. จากผลการดําเนินการในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ พบวาในดานการปองกันอาชญากรรมในภาพรวม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมใหอยูในระดับเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวได เนื่องจากไดมีคําสั่งใหทุกหนวยงานในสังกัด
เขมงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ลอแหลมหรือเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม สงผลใหสถิติคดีอาญาลดนอยลง
สวนดานการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุมคดีมีผลการปฏิบัติไมผานเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว จึงไดสั่งการใหผูบังคับบัญชา
แตละระดับเรงรัดมาตรการดานสายตรวจใหมีความถี่เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามหวงเวลาที่เกิดเหตุมาก
ของแตละพื้นที่ ใหหนวยปฏิบัติพิจารณาระดมกวาดลางอาชญากรรมในหวงเวลาที่เหมาะสมเปนประจําทุกเดือน ๆ ละไมนอยกวา
๑๐ วัน เรงรัดจับกุมผูกระทําผิดตามหมายจับคดีคางเกาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการระดมกวาดลางยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
อีกทั้งไดดําเนินการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมดวยความรวดเร็ว โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม โดยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติไดประชุม สั่งการ ติดตาม เรงรัดคดี สถานการณอาชญากรรม ขับเคลื่อนผานศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางขอบังคับของอัยการสูงสุดวาดวยการเคลื่อนยายภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร า งข อ บั ง คั บ ของอั ย การสู ง สุ ด ว า ด ว ยการเคลื่ อ นย า ยภายใต ก ารควบคุ ม
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อนยายภายใตการควบคุม
เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดบทนิยามคําวา “ของผิดกฎหมายหรือตองสงสัย” เพื่อใหเกิดความชัดเจน
แกผูปฏิบัติงานตามรางขอบังคับฉบับนี้ ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับ ทราบผลการประชุมร วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแกไ ขป ญหาทางเศรษฐกิ จในภูมิ ภาค ครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลพบุรี
๒. เห็ นชอบตามมติ ที่ ประชุ มร วมภาครั ฐและเอกชนเพื่ อแก ไขป ญหาทางเศรษฐกิ จในภู มิ ภาค ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๖
ณ จังหวัดลพบุรี และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามมติที่ประชุม รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป ดังนี้
๒.๑ ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุ ตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย)
๒.๑.๑ การสงเสริมการคาและการลงทุน
๒.๑.๑.๑ ใหก ระทรวงเกษตรและสหกรณเ ป นหนว ยงานหลัก รว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
หารือรวมกันเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัยครบวงจร
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ใหมีความชัดเจน โดยพิจารณาใชประโยชนจากงานวิจัย
ที่มีอยูของหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน
๒.๑.๑.๒ ให กระทรวงเกษตรและสหกรณเป นหน วยงานหลักรว มกับ กระทรวงวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) และภาคเอกชนที่เกี่ยวของศึกษาความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมในการจัดตั้งโครงการแปรรูปเถาแกลบ โดยพิจารณาใชประโยชนจากงานวิจัยของหนวยงานตาง ๆ เปนพื้นฐาน
ในการดําเนินการ
๒.๑.๑.๓ ให ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลั ง งาน และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพรวมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการโครงการฯ ไดอยางยั่งยืน
โดยเชื่อมโยงกลไกดําเนินการที่มีอยูในพื้นที่ และสรางกระบวนการใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมดําเนินโครงการฯ ใหเปนโครงการ
นํารองและขยายผลการดําเนินงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพตอไป
๒.๑.๑.๔ ให ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงการคลั ง และกระทรวงพลั ง งานพิ จ ารณา
ความเปนไปไดในการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกกิจการดานการสงเสริมพลังงานทดแทนเปนกรณีพิเศษ โดยคํานึงถึงการใชประโยชน
พื้นที่ ความเหมาะสมของอุตสาหกรรม ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิทธิของประชาชนและชุมชนในการดําเนิน
โครงการฯ
๒.๑.๒ การพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกส
๒.๑.๒.๑ ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของการดําเนินโครงการ ไดแก โครงการทางหลวง ๔ ชองจราจร ทางหลวงแนวใหมสายทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (ทางเลี่ยงเมืองอางทอง), โครงการขยายถนน ๔ ชองจราจร ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖)
ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร, โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองลพบุรีดานเหนือ ๔ ชองจราจร ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร, โครงการเชื่อมโยง
โครงขายระหวางจังหวัด โดยการขยายชองการจราจรเปน ๔ ชองจราจร ตลอดเสนทาง รวม ๒ เสนทาง และการปรับปรุงทางแยกตางระดับ
ชัยนาทที่ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผนดิ นหมายเลข ๓๒) (กม. ๑๓๑+๕๙๕) ตามความจําเป นเรง ดวน เพื่อ ขอรับ การจั ดสรร
จัดงบประมาณประจําปตามขั้นตอนปกติตอไป
๒.๑.๒.๒ ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินโครงการศึกษาทางหลวงแนวใหม ๔ ชองจราจร แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๒ ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี (๓๖๖) ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ในรายละเอียดเพิ่มเติม
๒.๑.๒.๓ ใหกระทรวงคมนาคมประสานสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการศึกษาสรางเกาะกลางแบบยกตัว ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑) ตรงสี่แยกเขาชัยนาทบานกลวย กม. ๒๘๐+๕๗๘ (แยกหลวงพอโอ-ทาน้ําออย) ระยะทาง ๒๔.๙๘๔ กิโลเมตร
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒.๑.๓ การสงเสริมการทองเที่ยว ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประสานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปศึกษา
ในรายละเอียดของการดําเนินโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามขั้ น ตอนต อ ไป ทั้ ง นี้ ให มุ ง เน น การส ง เสริ ม กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเพื่ อ กระตุ น การเดิ น ทาง
ของนักทองเที่ยวควบคูไปดวย และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการฯ
๒.๑.๔ ขอเสนอของสํานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุ การ
เกี่ยวกับรายงานการติดตามความคืบหนาประเด็นขอเสนอตามมติที่ประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค ครั้งที่ ๑-๗/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รับประเด็นขอเสนอในกลุมที่ ๑ กลุมที่มีความสําคัญยิ่งและตองดําเนินการขับเคลื่อนอยางเรงดวนไปประชุมหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และเสนอที่ประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตอไป รวมทั้งใหคณะกรรมการรวม
ภาคเอกชน ๓ สถาบันเปนแกนหลักรวมติดตามความคืบหนาประเด็นขอเสนอในกลุมที่ดําเนินการแลวตามมติคณะรัฐมนตรีจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๒.๑.๕ เรื่ องอื่น ๆ เสนอโดยสภาอุ ตสาหกรรมทองเที่ ยวแห งประเทศไทย คณะกรรมการร วมภาคเอกชน
๓ สถาบัน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๒.๑.๕.๑ การปรับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหเปน
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ใหกระทรวงพลังงานรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการเพื่อเรงรัดการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลด
ความซ้ําซอน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
๒.๑.๕.๒ การขอใหปรับอัตราสวนเพิ่มใหกับโรงไฟฟาชุมชนจากพลังงานทดแทนขนาดไมเกิน ๑ เมกะ
วัตต ใหกระทรวงพลังงานเรงรัดการประกาศใชอัตรารับซื้อไฟฟาพลังงานทดแทนแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ของแตละประเภทของ
พลังงานทดแทนที่ชัดเจนโดยเร็ว โดยพิจารณารวมกับภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหมีการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาชุมชนมากขึ้น
๒.๑.๕.๓ โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไทยสูประชาคมอาเซียน ระยะที่ ๒
(Innovation Coupon for SMEs) ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศึกษารายละเอียดการดําเนินโครงการฯ ระยะที่ ๒ โดยนําผลการประเมินโครงการฯ ระยะที่ ๑
มาประกอบการพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนตอไป
๒.๑.๕.๔ ขอเสนอความเห็นตอการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงวาดวยการคาสินคา IT
(ITA Expansion) ของประเทศไทย ใหกระทรวงพาณิชยนําเรื่องการทบทวนการเขารวมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงฯ โดยปรับ
รายการสินคาตามหลักและเจตนารมณของรายการสินคา IT ใหชัดเจน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศพิจารณาตามขั้นตอน
๒.๑.๕.๕ ขอเสนอความคิดเห็นตอกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน ใหคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน หารือรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงานรับขอเสนอความคิดเห็นตอกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการกํ า หนดอั ตราการจ างงานคนพิ การของนายจ างหรื อเจ าของ
สถานประกอบการเพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน ทั้งนี้ ใหหนวยงานของรัฐวิสาหกิจใหความรวมมือในการรับคนพิการเขาทํางานเชนเดียวกับ
ภาคเอกชนดวย
๒.๑.๕.๖. โครงการ “ทางรถไฟสายอันดามัน” ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอของภาคเอกชน
ไปเรงรัดดําเนินการในเสนทางที่ไดทําการศึกษารายละเอียดไวแลว และพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการขยาย
โครงขายระบบรางใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานตามแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชน
และการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ดวย
๒.๑.๕.๗ โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อลดความสูญเสียจากกลุมอาการตามดวน (Early Mortality
Syndrome : EMS) และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคากุงทะเล ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมง รวมกับภาคเอกชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอโครงการฯ และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคากุงทะเลไปพิจารณาในการวางแนวทางในการบริหาร
จัดการโครงการฯ ใหมีความชัดเจน สามารถแกไขปญหาไดโดยเร็ว
๒.๑.๕.๘ กฎหมายปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance
Act : FATCA) ใหกระทรวงการคลังเรงรัดการผลักดันกรอบการเจรจา Intergovernmental Agreement (IGA) เรื่องกฎหมาย
ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริการะหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อใหรัฐบาลไทย
สามารถเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดตอไป
๑๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒.๑.๕.๙ มาตรการกระตุ นการส งออกในช วงครึ่งหลั งของป ๒๕๕๖ ใหกระทรวงพาณิชยรั บไป
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการเพื่อกระตุนการสงออกสินคาในชวงที่เหลือของป ๒๕๕๖ และรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบตามขั้นตอนตอไป
๒.๑.๕.๑๐ การพัฒนากําลังคนในระยะเรงดวนรองรับการลงทุนในสาขาที่ จําเปนตอการพัฒนา
ประเทศ ใหกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานรวมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทําแนวทางการพัฒนากําลังคน
ในระยะเรงดวนรองรับการขาดแคลนแรงงานและการลงทุนในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโนมป ๒๕๕๖-๒๕๕๗
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบภาวะเศรษฐกิ จ ไทยไตรมาสที่ ส าม และแนวโน ม ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของป ๒๕๕๖ ขยายตัวรอยละ ๒.๗ ชะลอตัวลงจากการขยายตัวรอยละ ๒.๙
ในไตรมาสกอนหนา ในดานการใชจาย มีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใชจายภาครัฐบาล ในขณะที่การสงออกสินคา
หดตัว ในดานการผลิต การขยายตัวมีปจจัยสนับสนุนจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การเงิน และคมนาคมขนสงที่ยังคง
ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสองของป ๒๕๕๖ และปรับผลของฤดูกาลออก ขยายตัวรอยละ ๑.๓ รวม ๙ เดือนแรกของ
ปเศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ ๓.๗
๒. แนวโนมเศรษฐกิจไทยป ๒๕๕๖ คาดวาจะขยายตัวรอยละ ๓.๐ ต่ํากวาชวงการประมาณการรอยละ ๓.๘-๔.๓
ในการแถลงขาวเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากการสงออกขยายตัวต่ํากวาการคาดการณ และปริมาณการผลิตรถยนตทั้งป
มีแนวโนมต่ํากวาเปาหมายการผลิตของภาคเอกชนที่ ๒.๕ ลานคัน รวมทั้งการดําเนินการตามแผนการลงทุนที่สําคัญของภาครัฐ
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนผลกระทบจากปญหาอุทกภัย คาดวามูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลารสหรัฐ
ไมเพิ่มขึ้นจากปกอน การบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๘ การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ ๐.๙ อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่
รอยละ ๒.๔ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจไทย
ป ๒๕๕๗ คาดวาจะขยายตัวรอยละ ๔.๐-๕.๐ โดยมูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ ๗.๐ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวม
ขยายตัวรอยละ ๒.๗ และรอยละ ๗.๑ ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปในชวงรอยละ ๒.๑-๓.๑ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ ๐.๖
ของ GDP
๓. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในชวงที่เหลือของป ๒๕๕๖ และในป ๒๕๕๗ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวง
ที่เหลือของป ๒๕๕๖ ยังมีขอจํากัดจากการฟนตัวอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ ในขณะที่
เศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๗ มีแนวโนมที่จะสามารถขยายตัวในระดับที่นาพอใจตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น
การบริหารเศรษฐกิจจึงควรใหความสําคัญกับประเด็นตาง ๆ ไดแก การเรงรัดการสงออกใหสามารถขยายตัวไดเต็มศักยภาพ การเรงรัด
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน การเรงรัดการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการดูแลสภาพคลองของระบบเศรษฐกิจ
และการเขาถึงเงินทุนของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....
คณะรั ฐมนตรี มีมติ เห็ นชอบร างพระราชบั ญญัติ กองทุ นพัฒนาระบบสถาบั นการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ที่ สํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ และการใชจายเงินที่ไดมาจากการเรียกเก็บดังกลาว
ในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและชวยเหลือสถาบันการเงินของรัฐ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดตรวจสอบรับรองแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบตอไป โดยรายงานดังกลาว
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑคงคาง
แบบผสม (Modified Accrual Basis) โดยใชขอมูลบัญชีจากชุดรัฐบาลที่แสดงการรับจายเงินคงคลังของรัฐบาลเปนหลัก
และรวบรวมขอมูลที่มีสาระสําคัญในสวนสินทรัพยและหนี้สินของรัฐบาลจากสวนราชการที่ทําหนาที่บริหารจัดการแทนรัฐบาล
มาปรับปรุงในบัญชีชุดรัฐบาล โดยขอมูลเหลานี้ ไดแก ขอมูลหนี้สาธารณะจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอมูลเงินลงทุนของรัฐบาล
จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และขอมูลที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ สรุปได ดังนี้
๑. งบรายได แ ละค า ใช จ า ย ประกอบด ว ย รายได สุ ท ธิ รวม ๑,๖๕๖,๓๔๙.๙๕ ล า นบาท และค า ใช จ า ย
รวม ๑,๖๗๖,๒๙๐.๕๒ ลานบาท
๒. งบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบดว ย สิ นทรัพย รวม ๔,๘๙๑,๓๕๐.๑๓ ล านบาท หนี้ สิน และภาระผู กพั น
รวม ๒,๓๙๑,๘๒๖.๕๓ ลานบาท และสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุน รวม ๒,๔๙๙,๕๒๓.๖๐ ลานบาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําครึ่งแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจํา
ครึ่งแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย กนง. ไดมีมติใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ๑ ครั้ง รอยละ ๐.๒๕ ตอป ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากความเสี่ยงดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีมากขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟอ
ยังอยูในกรอบเปาหมาย นโยบายการเงินจึงสามารถผอนคลายเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงตอการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ
ในระยะตอไป สงผลใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงมาอยูที่รอยละ ๒.๕๐ ตอป ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กนง.
ประเมินวานโยบายการเงินในระดับปจจุบันยังคงผอนปรนเพียงพอและสามารถเอื้อใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ใกลเคียง
กับที่ประมาณการไว
๒. ใหธนาคารแหงประเทศไทยนําขอสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของ กนง.
ในสวนของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายวา แมวาการดําเนินนโยบายการเงินจะมุงเนนการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน
เปนหลัก โดยไมจําเปนตองพิจารณาปจจัยในเรื่องปญหาฐานะการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ป จ จุ บั น ธปท. มี ผ ลการดํ า เนิ น งานขาดทุ น สุ ท ธิ แ ละขาดทุ น สะสมมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การดู แ ลสภาพคล อ ง
ภายในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมโดยการกําหนดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให ธปท. มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน ดังนั้น หาก กนง. จะพิจารณาผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีตอฐานะการเงินของ ธปท. ประกอบดวย ก็อาจชวย
ปรับปรุงฐานะการเงินของ ธปท. ได และใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
ให กนง. พิจารณาใชมาตรการในการบริหารจัดการความผันผวนในระยะสั้น เพื่อหยุดยั้งปญหาไมใหสงผลกระทบตอเนื่องยืดเยื้อ
ยาวนาน จนสงผลตอขีดความสามารถของภาคธุรกิจและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และพิจารณาดําเนินนโยบายการเงิน
ใหสอดคลองกับแนวทางการดํา เนินนโยบายการเงินที่ ธปท. กําหนดไววา จะดําเนินนโยบายภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟ อ
แบบยืดหยุน (Flexible Inflation Targeting) ที่ใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางดานราคาควบคูไปกับการดูแลการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเสถียรภาพดานอื่น ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน ภาคสถาบันการเงิน และตลาดการเงิน นอกจากนี้ ควรมี
การสื่อสารกับสาธารณชนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเหตุผลของการตัดสินใจ ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อมั่น และลดความผันผวน
ในภาคเศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นจากการคาดการณของสาธารณชน เสนอ กนง. เพื่อพิจารณาตอไป

๑๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจายของสว นราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรั ฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในชวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
และใหเสนอรัฐสภาเพื่อทราบตอไป สรุปได ดังนี้
๑. ในชวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) มีการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เปนจํานวน ๑๑,๕๘๔.๓๓๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๔๘๗ ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวนทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐๐ ลานบาท จําแนกการโอนงบประมาณรายจายฯ ออกเปน ๒ กรณี คือ เปนการโอนงบประมาณรายจาย
โดยใชอํานาจของหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๘,๘๒๔.๓๒๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๓๗๑ ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเปนการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการที่ตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
จํานวน ๒,๗๖๐.๐๐๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๑๑๖ ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ลักษณะการโอนงบประมาณรายจาย
๒.๑ เปนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินการตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเปาหมายการดําเนินงานของสวนราชการ
จํานวน ๑๐,๗๕๒,๓๗๓,๕๔๑ บาท
๒.๒ เปนการโอนงบประมาณเพื่อชดใชคืนรายการผูกพันที่ยืมจากปที่ผานมา จํานวน ๑๗๗,๐๙๔,๕๕๔ บาท
๒.๓ เปนการโอนงบประมาณระหวางหนวยงานตามที่กฎหมายกําหนดจํานวน ๒๔๖,๒๗๗,๙๖๑ บาท
๒.๔ เปนการโอนไปจายเปนคาสาธารณูปโภค จํานวน ๔๐๘,๕๘๙,๑๓๓ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ที่ออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง ที่ครบกําหนด
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการกู เ งิ น เพื่ อ ปรั บ โครงสร า งหนี้ ที่ อ อกภายใต พ ระราชกํ า หนดให อํ า นาจ
กระทรวงการคลั ง กู เ งิ น และจั ด การเงิ น กู เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ระยะที่ ส อง
พ.ศ. ๒๕๔๕ (พ.ร.ก. ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู ฯ ระยะที่ ส อง) ที่ ค รบกํ า หนดเมื่ อ วั น ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินและสัญญาเงินกูระยะยาว ที่ออกภายใต พ.ร.ก.
ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู ฯ ระยะที่ ส อง ที่ ค รบกํ า หนดเมื่ อ วั น ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๖ จํ า นวน ๓ รายการ วงเงิ น รวม
๑๔,๖๒๔,๘๑๘,๑๓๔.๒๓ บาท ประกอบดวย ตั๋วสัญญาใชเงิน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๑ จํานวน ๕,๐๐๐ ลานบาท
ตั๋วสัญญาใชเงิน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๒ จํานวน ๕,๐๐๐ ลานบาท และสัญญาเงินกูระยะยาวเพื่อการปรับ
โครงสรางหนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๑ จํานวน ๔,๖๒๔,๘๑๘,๑๓๔.๒๓ บาท โดยชําระคืนตนเงินกูจากบัญชีสะสม
เพื่อการชําระคืนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ๒ จํานวน ๔,๕๐๐ ลานบาท
จากเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน ๗,๒๖๑,๕๐๘,๑๓๔.๒๓ บาท และจากการกูเงินโดยตั๋วสัญญาใชเงิน
จํานวน ๒,๘๖๓,๓๑๐,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๙ (LB236A) อายุคงเหลือ ๙.๗๘ ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ
๓.๖๒๕ ตอป เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๘๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดมีการประมูลตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ ๒ ป วงเงิน
๓,๖๖๙,๙๙๘,๑๓๔.๒๓ บาท รวมจํานวน ๑๒,๔๙๙,๙๙๘,๑๓๔.๒๓ บาท เพื่อนําไปชําระคืนเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลั งที่ ใช ชํา ระคื นเงิน กูดั งกลา ว จํา นวน ๗,๒๖๑,๕๐๘,๑๓๔.๒๓ บาท และเงิ น ทดรองจ ายคงคา งเดิม จํ านวน
๕,๒๓๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท
๓. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย
๓.๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๙
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๓.๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้โดยตั๋วสัญญาใชเงิน (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
๓.๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
(พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๙
๓.๔ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้โดยตั๋วสัญญาใชเงิน (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการทางภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา และรางกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
๑.๑ รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ
๑.๑.๑ ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือ
ลูกหนี้ ของเจา หนี้อื่ น สํ าหรั บเงิน ไดที่ รับการปลดหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น ทั้ง นี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ ไดก ระทํ า
ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๑.๒ ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมปใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น และสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น สําหรับเงินไดที่รับจากการโอน
ทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน
หรือเจาหนี้อื่น ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสารที่ไดกระทําในระหวางวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๑.๓ ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแก
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและผูค้ําประกันของลูกหนี้ที่จํานองอสังหาริมทรัพยเปนประกันหนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงินและไดมีการขาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาวใหบุคคลอื่น เพื่อนําเงินมาชําระหนี้แกเจาหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกินกวาหนี้ที่คางชําระ
อยูกับสถาบันการเงินหรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด โดยการโอนอสังหาริมทรัพยและการกระทําตราสารตองกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๒ รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการจําหนายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้ มีสาระสําคัญคือ ยกเวนการดําเนินการตามหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่กรมสรรพากรกําหนด
สําหรับการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น ในสวนของหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวไดปลดหนี้
ใหแกลูกหนี้อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนี้ที่ไดกระทําในระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
๒.๑ รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เปนพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด มีสาระสําคัญ
คือ ลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เหลือรอยละ ๐.๐๑ สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตั้งแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒.๒ รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป น พิ เ ศษตามกฎหมายว า ด ว ยอาคารชุ ด สํ า หรั บ กรณี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ ตามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด
มีสาระสําคัญคือ ลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานองหองชุด ตามประมวลกฎหมายวาดวย
อาคารชุด เหลือรอยละ ๐.๐๑ สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตั้งแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนสําคัญ และการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวสมควรมีการรายงานผลจําแนกตาม
กลุมเปาหมายใหชัดเจนและประโยชนที่จะไดรับในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ในภาพรวม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๑๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุง
บัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดา)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดสุทธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก สําหรับเงินไดทุกประเภท
ที่คํานวณภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา) เพื่อปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับการคํานวณ
เงินไดสุทธิ จากเดิม ๕ ขั้นอัตรา เปน ๗ ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จากอัตราสูงสุดรอยละ ๓๗ คงเหลือ
รอยละ ๓๕ และใหมีผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมิใหรางพระราชกฤษฎีกาฯ ในเรื่องนี้ขัดกับ
หลั กการของพระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว าด ว ยการยกเว นรั ษ ฎากร (ฉบั บที่ ๔๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑
แลวดําเนินการตอไปได
๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสรางภาษีตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล
และการยกเวนหรือลดหยอนตาง ๆ ตลอดจนจัดทํามาตรการแนวทางในการขยายฐานภาษีใหผูมีเงินไดเขามาอยูในระบบภาษี
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีทั้งระบบที่จะมีผลทั้งในเรื่องฐานการจัดเก็บภาษี และรายได
จากการจัดเก็บภาษี และรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเปนระยะ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเบิกจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจายเงิ นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕กันยายน ๒๕๕๖) ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปาหมายการเบิกจายไตรมาสที่ ๔ รายจายภาพรวม
รอยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณ และรายจายลงทุ น รอยละ ๘๐.๐๐ ของงบประมาณรายจายลงทุน โดยไตรมาสที่ ๔
มีการเบิกจายแลว จํานวน ๒,๑๗๑,๔๕๙.๐๕ ลานบาท หรือรอยละ ๙๐.๔๘ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท
ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ ๓.๕๒ โดยเปนรายจายประจํ า จํานวน ๑,๘๙๔,๘๘๔.๕๘ ลานบาท หรือรอยละ ๙๕.๑๓ ของวงเงิ น
งบประมาณรายจายประจําหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๑,๙๙๑,๘๙๙.๒๙ ลานบาท และรายจายลงทุน จํานวน ๒๗๖,๕๗๔.๔๗ ลานบาท
หรือรอยละ ๖๗.๗๗ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๔๐๘,๑๐๐.๗๑ ลานบาท ต่ํากวาเปาหมาย
รายจายลงทุน รอยละ ๑๒.๒๓ โดยสามารถกอหนี้ผูกพันได จํานวน ๓๒๖,๓๖๓.๙๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๙.๙๗ ของวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน
๒. เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายเงิน ประกอบดวย เงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๑,๐๐๙.๙๙ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๒๓๑,๐๒๑.๕๗ ลานบาท
หรือรอยละ ๗๖.๗๕ ของวงเงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมป หรือเปนจํานวนมากประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจายลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เบิกจายไดเพียง ๑๔๖,๗๕๑.๗๖ ลานบาท หรือรอยละ ๔๘.๗๘
สําหรับเงินกันไวเบิกเหลื่อมปคงเหลือที่ยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๖๙,๙๘๘.๔๒ ลานบาท หรือรอยละ ๒๓.๒๕ ไดกอหนี้แลว จํานวน
๔๗,๑๑๔.๘๘ ลานบาท และยังไมมีหนี้ จํานวน ๒๒,๘๗๓.๕๔ ลานบาท
๓. เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขม แข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้ง สิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ลานบาท
เบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๗,๕๐๔.๓๘ ลานบาท ดังนั้น ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึง
สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จัดสรรแลวจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๑,๒๐๘.๘๐ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๓๒๗,๖๘๙.๓๓ ลานบาท หรือ
รอยละ ๙๖.๐๔ ของวงเงินที่จัดสรร

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๔. เงินตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท เบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖
จํานวน ๑๓,๓๗๙.๐๖ ลานบาท ดังนั้น ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จัดสรรแลวจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๙,๙๙๘.๙๘ ลานบาท
เบิกจายแลว จํานวน ๑๕,๕๐๒.๐๐ ลานบาท หรือรอยละ ๔.๔๓ ของวงเงินที่จัดสรร
๕. การเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เดือนกันยายน ๒๕๕๖ เบิกจายแลว จํานวน
๑๖๗,๐๗๐ ลานบาท หรือรอยละ ๕๗ ของแผนการลงทุนทั้งป จํานวน ๒๙๐,๗๕๙ ลานบาท

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของการรถไฟแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบรายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของการรถไฟแหงประเทศไทย
(รฟท.) ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ รฟท. ซึ่งมีประมาณการเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ จํานวน ๑,๘๗๙.๘๗๗ ลานบาท (จํานวนเงินอุดหนุนฯ ป ๒๕๕๕ หักเงินคาปรับจากการดําเนินงาน
ไมมีประสิทธิภาพ) โดยใหมีการพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะดังกลาวอีกครั้งภายหลังจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองงบการเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ รฟท. แลว
๑.๒ ให รฟท. ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๒
จํานวน ๗๐๔.๗๔๔ ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับผลการประเมินคาตัวชี้วัดบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๕
๑.๓ ให รฟท. รับขอสังเกตเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
สาขาขนส ง ทางบก ไปประกอบการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง พร อ มทั้ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล า ว
ใหคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะทราบ
๑.๔ ใหกระทรวงการคลังและคณะกรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย (คณะกรรมการ รฟท.) พิจารณาถึง
การนํ า เอาเป าหมายตั วชี้ วั ดตามบั นทึ ก ขอ ตกลงการให บริ ก ารสาธารณะประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเชื่ อมโยงกั บ
การประเมินผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการ รฟท. และผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย
๒. คณะรัฐมนตรีเห็นวา การประเมินผลการใหบริการสาธารณะของ รฟท. ในปงบประมาณตอ ๆ ไป ควรมีการปรับปรุง
ตัวชี้วัด (KPI) และจัดลํ าดับความสําคั ญของตัวชี้วัด รวมทั้ งกําหนดเปา หมายความสํา เร็จของแตล ะกิจกรรม (Milestone)
ใหเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผลการประเมินสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินกิจการ
ของ รฟท. ไดอยางแทจริง โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานของ รฟท. ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล คุณภาพ
มาตรฐานของการใหบริการ ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผูใชบริการของ รฟท. จึงขอใหคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของรับแนวทางดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคกูเงินระยะสั้นประเภทกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชเงินกูระยะสั้นกับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุด เพื่อสํารองไวเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคลองในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เปนระยะเวลา ๑ ป (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ในวงเงิน
๔,๕๐๐ ลานบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกระทรวงการคลังไมค้ําประกัน ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังที่เห็นควรพิจารณาวิธีการกูเงินระยะสั้นในรูปแบบอื่น ๆ ดวย เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน การทําสัญญากูเงิน
เมื่อทวงถาม (Call Loan) และเลือกรูปแบบที่มีตนทุนต่ําสุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยกระทรวงการคลังไมค้ําประกัน ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
๑๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. ให สว นราชการที่ ยั งคงค า งชํ า ระคา ไฟฟ า กับ กฟภ. รับ ความเห็ นของสํ านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ให ก ารไฟฟ า สว นภู มิ ภาคกู เ งิน ระยะสั้ น ประเภทกู เบิ ก เงิ นเกิ น บั ญชี (O/D)] ที่กํ า หนดให ส ว นราชการที่ ยั ง คงค า งชํา ระหนี้
คาสาธารณูปโภค หากมีงบประมาณเหลือจายหรือมีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก็ใหโอนไปชําระหนี้
คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรกอยางเครงครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัตกิ ูเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการรถไฟแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและใหดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนี้
๑. ใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กูยืมเงินตอจากกระทรวงการคลังเมื่อมีความพรอมในการดําเนินโครงการ
ระบบขนสงมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต วงเงิน ๗๑๐.๕๑ ลานบาท โครงการกอสราง
ทางคู ใ นเส น ทางรถไฟ สายชายฝ ง ทะเลตะวั น ออก ช ว งฉะเชิ ง เทรา-คลองสิ บ เก า -แก ง คอย วงเงิ น ๓,๓๒๑.๔๓ ล า นบาท
และโครงการปรับปรุงทางที่ไมปลอดภัย ๘ สายทาง วงเงิน ๒,๘๙๒.๐๖ ลานบาท โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปเปนงบชําระหนี้ใหแก รฟท. เฉพาะในสวนที่รัฐบาลรับภาระเพื่อชําระหนี้คืนแหลงเงินกูโดยตรง ทั้งในสวนของ
เงินตน ดอกเบี้ย และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังไดตกลงกับ รฟท. ตอไป
รวมทั้งให รฟท. จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการใชจายเงิน และแผนการกูเงินที่สอดคลองกับระยะเวลาที่จะดําเนินการจริง
โดยให รฟท. ทยอยเบิกเงินกูโดยตรงจากแหลงเงินกูตามความเหมาะสมและจําเปน ทั้งนี้ ให รฟท. ดําเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้นกอนการกูเงิน
๒. ให รฟท. กูเงินในประเทศเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหารถจักรพรอมอะไหล (รถจักรดีเซลไฟฟา)
จํานวน ๕๐ คัน วงเงิน ๘๘๕ ลานบาท โครงการซอมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟาอัลสตอม จํานวน ๕๖ คัน วงเงิน ๓๔๒.๗๓ ลานบาท
และโครงการจัดหารถโดยสารรุนใหม สําหรับบริการเชิงพาณิชย จํานวน ๑๑๕ คัน วงเงิน ๖๗๒.๔๔ ลานบาท จํานวนรวมทั้งสิ้น
๑,๙๐๐.๑๗ ลานบาท โดย รฟท. เปนผูรับภาระในการชําระคืนตนเงิน ดอกเบี้ย และคาใชจายจากการกูเงิน และสําหรับโครงการ
จัดหารถโบกี้บรรทุกตูสินคา จํานวน ๓๐๘ คัน (น้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตัน) วงเงิน ๑๐๖ ลานบาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการประกวดราคาสากล โดยใหผูประกวดราคาเสนอแหลงเงินกูในลักษณะของ Supplier Credit/Export
Credit และกระทรวงการคลังจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของแหลงเงินกูที่ผูประกวดราคาเสนอมา หากพบวาตนทุนเงินกู
ที่เสนอสูงกวาตนทุนที่กระทรวงการคลังจะจัดหาให รฟท. ได ใหกระทรวงการคลังดําเนินการจัดหาแหลงเงินกูเพื่อดําเนินโครงการ
ดังกลาวใหตอไป แตเนื่องจากโครงการดังกลาวอยูระหวางขั้นตอนการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคซึ่งโครงการดังกลาวยังไมมีความชัดเจน
ของแหลงเงินทุน ดังนั้น เมื่อ รฟท. ทราบแหลงเงินที่ชัดเจนแลว ให รฟท. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแหลงเงิน
สําหรับโครงการดังกลาวตอไป
๓. ให รฟท. กูเงินเพื่อชําระคืนเงินกูที่จะครบกําหนดชําระ (Roll-over) ตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน
๑๔,๙๘๙.๒๘ ลานบาท รวมทั้งให รฟท. ตออายุสัญญาเงินกูเบิกเกินบัญชี วงเงิน ๘๐๐ ลานบาท ออกไปอีก ๑ ป เพื่อไวรองรับ
ปญหาเงินสดขาดมือในการดําเนินงาน
๔. กระทรวงการคลังจะเปนผูค้ําประกัน และเปนผูพิจารณาการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงิน
ไดตามความเหมาะสมและจําเปน

๓.๒ นโยบายสรางรายได

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
การเกษตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติและสนับสนุนงบประมาณโครงการกอสรางโรงงานแปรรูปนมที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติใหกรมปศุสัตวดําเนินโครงการกอสรางโรงงานแปรรูปนมที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ทั้งนี้ งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการฯ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนที่ไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปแลว ในวงเงิน ๕๙,๙๙๒,๔๒๘.๓๐ บาท โดยใหตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป
๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่เห็นควรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงพาณิชย เปนตน เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑน้ํานมโคใหไดมาตรฐานความปลอดภัย
ดานอาหาร และการวางแผนการจําหนายผลิตภัณฑนมใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดปญหาผลิตภัณฑนมไมมีที่จําหนาย จนกระทั่ง
จําเปนตองพึ่งพาตลาดนมโรงเรียน รวมทั้งในระยะยาวควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑนมใหมีความหลากหลายขึ้น เพื่อเปนการเพิ่ม
ชองทางการตลาดใหโครงการฯ ดําเนินอยูไดดวยตนเอง ไปพิจารณาดําเนินการดวย

อุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป ๒๕๕๖
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานสถานการณ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ป ๒๕๕๖ ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. จํานวนและการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs)
ป ๒๕๕๕ วิสาหกิจทั่วประเทศในป ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๘๑,๙๔๕ ราย จําแนกเปนวิสาหกิจขนาดใหญ จํานวน ๗,๕๙๑ ราย
ขณะที่ SMEs มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๓๙,๑๔๒ ราย และอื่น ๆ ๓๕,๒๑๒ ราย โดยจํานวน SMEs คิดเปนรอยละ ๙๘.๕ ของวิสาหกิจ
ทั่ ว ประเทศ จํ า แนกตามกลุ ม วิ ส าหกิ จ พบว า อยู ใ นภาคการขายส ง ขายปลี ก การซ อ มแซมยานยนต ฯ มากที่ สุ ด จํ า นวน
๑,๑๙๓,๐๓๘ ราย คิดเปนรอยละ ๔๓.๕ รองลงมา อยูในภาคการบริการ จํานวน ๑,๐๓๕,๐๘๙ ราย คิดเปนรอยละ ๓๗.๘
สวนภาคการผลิต จํานวน ๕๑๑,๐๑๕ ราย คิดเปนรอยละ ๑๘.๗
๒. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของ SMEs ป ๒๕๕๕ โดย GDP ป ๒๕๕๕
มีมูลคา ๑๑,๓๗๕,๓๔๙.๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา ๘๓๕,๙๐๓.๐ ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๕ สวน GDP ของ
SMEs มีมูลคา ๔,๒๑๑,๒๖๒.๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๗.๐ ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยมูลคา GDP ของ SMEs ขยายตัว
รอยละ ๖.๖ เมื่อพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ พบวา วิสาหกิจขนาดยอม (SE) มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวา
วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) โดยอยูที่ ๒,๘๒๔,๘๙๘.๒ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๖.๕ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๒๔.๘ ของ GDP รวม
สวน GDP ของ ME มีมูลคา ๑,๓๘๖,๓๖๔.๕ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๖.๘ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๑๒.๒ ของ GDP รวม
๓. การคาระหวางประเทศของ SMEs ป ๒๕๕๕
๓.๑ ดานการสงออก มีมูลคาการสงออกรวมทั้งสิ้น ๗,๐๙๑,๑๖๒.๒๑ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา คิดเปน
รอยละ ๕.๗ เปนการสงออกของ SMEs มูลคา ๒,๐๔๓,๖๖๔.๙๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๘.๘ ของมูลคาการสงออกรวมทั้งหมด
และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๗ ตลาดสงออกที่สําคัญของ SMEs ไทย ไดแก จีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดสวน
การสงออกรอยละ ๑๑.๗, ๑๐.๒ และ ๙.๙ ตามลําดับ ทั้งนี้ ตลาดที่ SMEs สามารถขยายการสงออกไดสูงสุด ไดแก ออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓๑.๕ รองลงมา คือ กัมพูชา เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๖.๓ สินคาที่ SMEs มีการสงออกในสัดสวนสูงที่สุด คือ กลุมสินคา
ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก ยางและของที่ทําดวยยาง ซึ่งมีสัดสวนรอยละ ๑๖.๒, ๘.๗
และ ๗.๓ ตามลําดับ
๓.๒ ดานการนําเขา มีการนําเขาจากตางประเทศ คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น ๗,๗๓๔,๕๐๓.๔๓ ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐.๙ เปนการนําเขาของ SMEs มูลคา ๒,๔๖๖,๙๙๓.๖๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๑.๙ ของมูลคาการนําเขารวมทั้งหมด
๒๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๕ ตลาดนําเขาที่สําคัญของ SMEs ไทย ไดแก จีน ญี่ปุน และสวิตเซอรแลนด โดยมี
สัดสวนการนําเขารอยละ ๒๑.๖, ๑๗.๐ และ ๗.๙ ตามลําดับ สินคาในกลุมที่ SMEs มีการนําเขาสูงสุด คือ กลุมสินคาประเภท
อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรและสวนประกอบ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ และเครื่องอุปกรณไฟฟา
และสวนประกอบ โดยมีสัดสวนรอยละ ๑๖.๑, ๑๕.๓ และ ๑๒.๖ ตามลําดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) รุนที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการดําเนินงานของการเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
(Eco-car) รุนที่ ๒ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๖
ไดพิจารณาเกี่ยวกับการเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) รุนที่ ๒ มีมติ
๑.๑.๑ เห็นชอบการเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุนที่ ๒
โดยเงื่อนไขขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนของโครงการรวม (Package) สําหรับผูประกอบการรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลที่ไดรับสงเสริมอยูเดิม กําหนดเปนไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ลานบาท
๑.๑.๒ เห็นชอบใหผูไดรับการสงเสริมรายเดิมสามารถยื่นขอขยายกําลังการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลได และในกรณีที่ผูประกอบการรายเดิมสามารถผลิตรถยนตที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล รุนที่ ๒ ได ใหสามารถนับรวมเปนปริมาณการผลิตจริงตามเงื่อนไขที่จะตองมีปริมาณการผลิต (Actual
Production) ไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ คันตอป ของโครงการเดิมได
๑.๒ เห็นชอบใหเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
๑.๒.๑ กําหนดใหรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่จะไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิต
ในอัตรารอยละ ๑๔ หรือ ๑๒ ตามที่ ไดประกาศกํา หนดไว ในโครงสรางภาษีสรรพสามิ ตใหมแ ลวนั้น จะตองเปนรถยนตที่ใ ช
เครื่องยนตเบนซินขนาดความจุกระบอกสูบไมเกิน ๑,๓๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนตดีเซลขนาดความจุกระบอกสูบไมเกิน ๑,๕๐๐ ซีซี
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดตรวจสอบและใหการอนุมัติวามีคุณสมบัติของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุนที่ ๒ นี้
ทุกประการ
๑.๒.๒ ในชวงที่โครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมยังไมมีผลบังคับใช เห็นชอบใหรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล รุนที่ ๒ ไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิตในอัตราเดียวกับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่รอยละ ๑๗
ตามที่กําหนดในโครงสรางภาษีสรรพสามิตปจจุบัน
๑.๒.๓ พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดมาตรการสงเสริมเชื้อเพลิงทดแทนประเภท Bio Diesel
เพิ่มเติมในโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหม โดยกําหนดใหรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่สามารถใชเชื้อเพลิงทดแทน
ประเภทน้ํามัน B10 ไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ ๑๒ เชนเดียวกับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
ที่สามารถใชน้ํามัน E85 ได
๑.๒.๔ ออกประกาศกําหนดคุณสมบัติของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ทั้งรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒
ที่จะไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ ๑๗, ๑๔ หรือ ๑๒ ตามโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหม
๑.๓ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดออกประกาศ ที่ ส.๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การสงเสริม
กิจการรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุนที่ ๒
๒. ให ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม (สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ) รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและแมพิมพไทยอยางจริงจัง โดยมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี
เมื่อสิ้นสุดระยะ ๕ ปแรก ของการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายนี้ ไปพิจารณาดําเนินการดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สรุปได ดังนี้
๑. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา สถานการณการผลิตเหล็ก คาดวาการผลิตทั้งเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว
จะขยายตัวขึ้นเล็กนอย โดยในสวนของเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็นการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลทางบวกจากการใช
มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping : AD) และมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) สําหรับ
เหล็กเสนที่ใชในธุรกิจกอสรางจะขยายตัวขึ้นตามภาคการกอสรางที่ยังมีความตองการอยู
๒. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๙
เมื่ อ เที ย บกั บ ชว งเดี ย วกั น ของปก อ น โดยอุ ตสาหกรรมไฟฟ า จะเพิ่ม ขึ้ นร อ ยละ ๔ เมื่ อ เที ย บกั บ ชว งเดี ย วกั น ของปก อ น และ
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ ๐.๙ เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น เนื่ อ งจากการส ง ออก
อิเล็กทรอนิกสไปตลาดหลักบางตลาดเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น

การทองเที่ยว การคา และการลงทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการดําเนินการของบริษัท ไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด ที่จะมีการปรับปรุงการกําหนด
รูปแบบประเภทบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ราคาบัตร สิทธิประโยชน/บริการตาง ๆ และคาธรรมเนียมการโอน
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย รวมถึงการกําหนดคาตอบแทน (Commission) ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัท ไทยแลนด พริวิ เลจ คารด จํากัด ตามขอบังคับของบริษั ทฯ อยูแลว ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลา ว
เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการอยางโปรงใส คํานึงถึงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศและผลประโยชนของบริษัทฯ
๑.๒ การที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหมีการลงทุนหรือรวมลงทุนกับกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยไดมี
การพิจารณาแลววา การดําเนินการจะกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ สมาชิก และประเทศ สามารถดําเนินการไดตามอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การดําเนินการตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
รวมทั้งจะตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนตอไป
๑.๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจศึกษาในรายละเอียด เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง
บริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจทั้งในกรณีรัฐวิสาหกิจถือหุนทั้งหมดหรือถือหุนเพียงบางสวน และใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจนําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
๒. ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (บริษัท ไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด) รับความเห็นของสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการพิจารณาลงทุนหรือรวมทุนกับกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ควรใหมีการพิจารณาวิเคราะหแผนธุรกิจเพื่อแกปญหาการขาดทุน
ที่มีอยูอยางตอเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปสถานการณนักทองเที่ยวระหวางเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีม ติรับ ทราบสรุป สถานการณ นักท องเที่ย ว ระหวางเดือ นมกราคม-ตุ ลาคม ๒๕๕๖ ตามที่ก ระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. เดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖ มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาประเทศไทย จํานวน ๒๑,๗๓๘,๓๒๘ คน เพิ่มขึ้น
๓,๙๖๓,๔๔๑ คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๒.๓๐ โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๒๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ทั้งนี้ ภู มิ ภ าคที่ มีอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้น ของจ านวนนั กท่ อ งเที่ ย วสู งสุ ด ๓ อั น ดั บแรก ได้ แก่ เอเชี ยตะวั นออก ยุ โ รป และอเมริ ก า
ตามลาดับ สาหรับประเทศที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี
ลาว อินเดีย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ตามลาดับ
๒. ปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ของการเดินทางท่องเที่ยวโลก ความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติ ความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย ความคุ้มค่าทางการท่องเที่ยว ความเป็นมิตรของชาวไทย และความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลจากการดาเนินงานตามแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเที่ยว
๓. แนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖ องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism
Organization : UNWTO) คาดว่าแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวโลกในปี ๒๕๕๖ จะขยายตัวต่อเนื่องประมาณร้อยละ ๓-๔ จากปีที่ผ่านมา
สาหรับประเทศไทยคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวของไทยในปี ๒๕๕๖ จะขยายตัวไม่ต่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้
๔. ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจานวน ๕,๘๔๒,๓๑๑ คน
เพิ่มขึ้น ๑๖๖,๙๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผู้เดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นหลักและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การตลาด การค้า การลงทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญคือ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นกรรมการใน กนพ. ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการจั ด นิ ท รรศการ “สร้ า งอนาคตไทย ๒๐๒๐” ระหว่ า งวั น ที่ ๔ ตุ ล าคม๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครสวรรค์ และฉะเชิงเทรา ตามที่
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการบูรณาการการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคต
ประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จานวนผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ รวมทั้งสิ้นจานวน ๕๖๔,๓๗๙ คน หรือเฉลี่ย ๒๖,๘๗๕ คน/วัน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
มากที่สุดที่จังหวัดขอนแก่น จานวน ๑๓๙,๑๘๓ คน หรือเฉลี่ย ๔๖,๓๙๔ คน/วัน และน้อยที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา จานวน
๔๖,๒๘๔ คน หรือเฉลี่ย ๑๕,๔๒๘ คน/วัน
๒. ความเห็นของผู้ร่วมชมนิทรรศการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการจัดนิทรรศการฯ ซึ่งผู้ เข้าร่วมงานส่วนใหญ่
ได้ รั บ ทราบข่ า วการจัด นิ ท รรศการ “สร้ างอนาคตไทย ๒๐๒๐” จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /ผู้ น าชุ ม ชน รองลงมาคื อ
สื่อโทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ และเพื่อน/ครอบครัว ตามลาดับ โดยมีความประทับใจนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงมากที่สุด
รองลงมาคือ การจาหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการประกวด “จานด่วนไทย ไปครัวโลก” ตามลาดับ
๓. การดาเนินงานในระยะต่อไป คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง
อนาคตประเทศเห็นควรให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อสรุปภาพรวมทั้งประเทศอีกครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเตรียม
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ข้อมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
ชี้แจงและสื่อสารต่อประชาชนและผู้ที่สนใจได้อย่างชัดเจน และครบถ้วน ในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ เห็นควร กาหนดช่วงเวลา
การจัดนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์-๒ มีนาคม ๒๕๕๗ สาหรับสถานที่จัดนิทรรศการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม
ทั้งในด้านขนาดของพื้นที่ และความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงสถานที่จัดนิทรรศการฯ นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอ
ให้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หัวหิน
ภายใต้ชื่อ “Design Station Define Identity” และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพและเรียงความ
ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนและนักศึกษาเกิดความสนใจในการรับทราบ
ข้อมูลของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอีกทางหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) เพื่อสนับสนุนโครงการ
ศึก ษาและวิเคราะห์ ผลกระทบโครงการลงทุ น โครงสร้ างพื้ นฐานของรั ฐ บาล และโครงการศึ กษาและวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้ดาเนินโครงการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐ บาล และผลกระทบจากการเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น โดยใช้ จ่ ายจากเงิ น กู้ เพื่ อ ปรับ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ (Structural
Adjustment Loan : SAL) ในวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตามการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ ผู้แทนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีอานาจหน้าที่บริหาร ติดตาม การดาเนินการทั้งสองโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และรายงานผลการด าเนิ น โครงการให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ท ราบ ตามที่ ก ระทรวงการคลั งเสนอ และให้ ก ระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดของแต่ละ
โครงการที่ประสงค์จะดาเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด และพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วจานวน ๗๐๐ ล้านบาท
เพื่อดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณ์์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy
Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ก ารขยายระยะเวลาการด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กู้ ภ ายใต้ พ ระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แก่
๑.๑ โครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ระหว่างดาเนินการและมีการผูกพันสัญญาแล้ว จานวน ๙ รายการ
วงเงิน ๒๙๒.๗๒๙๕ ล้านบาท สาหรับรายการที่ต้องขอรับจัดสรรเงินเพิ่ม ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดทาความตกลง
กับสานักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับรายการที่มีการผูกพันสัญญาของ
กรมทรัพยากรน้า วงเงิน ๘๖,๔๒๓,๕๕๗.๙๗๐๐ บาท
๑.๓ โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๖๒๙,๖๒๙,๒๘๐.๐๐๐๐ บาท

๒๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จานวน ๕๐ แห่ง ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง สาหรับรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการและหรือขอรับจัดสรรเงินเพิ่ม ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งรัดขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. อนุมัติการยกเลิกโครงการเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และนาวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ได้แก่
๒.๑ การยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีข้อผูกพันสัญญาและยังไม่ได้เริ่มการดาเนินงาน ในส่วนของโครงการอาคาร
พักพยาบาล ๒๐ ห้อง โรงพยาบาลนายายอาม (จังหวัดจันทบุรี ) วงเงิน ๕.๕๒๓๐ ล้านบาท และโครงการระบบบาบัดน้าเสีย
โรงพยาบาลยุพราชฉวาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วงเงิน ๗.๗๑๓๐ ล้านบาท ของกระทรวงสาธารณสุข
๒.๒ การยกเลิกการดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งห้วยน้าภูนก ช่วง ๒ ห้วยภูนก
หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน ๑,๙๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ดาเนินการ
ได้และรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองน้าบางดี หมู่ที่ ๔ ตาบลพ่วงพรหมคร อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน
๔,๒๘๐,๔๙๐.๐๐๐๐ บาท ของกรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. อนุมัติจัดสรรเงินสารองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้แก่
๓.๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๑๑๙,๖๑๐.๐๔๐๐ บาท
๓.๒ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จานวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๓๑,๑๘๕,๙๘๖.๐๐๐๐ บาท
๓.๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จานวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๓๒๕,๓๑๑.๗๐๐๐ บาท
๔. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยหน่วยงาน
จะต้องส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันทาการ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๕. รับทราบวงเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๓๓.๐๐๐๐ บาท และอนุมัติดาเนิน
โครงการพัฒนางานห้องผ่าตัด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และห้องปฏิบัติการกลาง จานวน ๓๐ รายการ และอนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่าย
ตามวงเงินที่คงเหลือให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๐๐.๐๐๐ บาท

การคมนาคมและขนส่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการ
รถโดยสารประจาทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง รายงาน
ผลการให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) เกี่ยวกับ
การปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจาทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในทุกสายการเดินรถ ปัจจุบัน ขสมก. ได้รับใบรับรอง
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทุกสายเดินรถ
๒. การดาเนินการตามโครงการขันน็อตของกระทรวงคมนาคม
๒.๑ โครงการซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้างวินัยจราจร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดจานวน
เรื่องร้องเรียน และการกระทาผิดกฎหมายจราจรของพนักงานขับรถโดยสาร
๒.๒ โครงการบริการดีมีน้าใจ สร้างความพึงพอใจให้ประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและ
ลดจานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยการใช้วาจาสุภาพ กล่าวคา “สวัสดี” “ขอบคุณ” และ
“ขอโทษ” ตามโอกาสขณะปฏิบัติหน้าที่

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒.๓ โครงการสายตรวจลดอุบัติเหตุ เป็นมิตรกับประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและลด
จานวนการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร โดยการใช้วาจาสุภาพกล่าวคาว่า “สวัสดี” “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ตามโอกาสขณะปฏิบัติ
หน้าที่
๒.๔ โครงการรักษ์ท่า รักษ์สะอาด รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงท่าปล่อยรถ
ทุกสายให้อยู่ในสภาพดี สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย จานวน ๑๓๖ ท่า และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
และปลอดภัยตามคู่มือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
๒.๕ โครงการสร้างวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยที่ป้ายรถโดยสารประจาทาง วัตถุประสงค์เพื่อกาหนด
ป้ายรถโดยสารประจาทางที่มีผู้ใช้บริการมากในแต่ละถนน โดย ขสมก. ได้จัดผู้บริหาร พนักงานตรวจการ นายตรวจ และเจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานให้บริการประชาสัมพันธ์ตามป้ายที่มีผู้ใช้บริการจานวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ตามถนนสายหลัก สายรอง
และป้ายรถโดยสารประจาทาง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะขึ้น-ลง และรอรถโดยสาร
ประจาทาง
๒.๖ โครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัยไปกับรถเมล์ฟรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถเมล์ฟรี เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ และหันมาใช้บริการรถโดยสารประจาทางเพิ่มขึ้น
๒.๗ โครงการนายท่า IT วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับนายท่าจัดทาข้อมูลในการบริหารการเดินรถ
ระบบปล่อยรถ รวมทั้งลดขั้นตอนและเวลาการทางานของพนักงานในกลุ่มของนายท่าและพนักงานจัดทาสารสนเทศด้านการเดินรถ
๓. การปรับปรุงการปล่อยรถโดยสารประจาทางทุกช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า -เย็น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขสมก.
ได้จัดทาแผนการปล่อยรถโดยสารประจาทางรายสายจาแนกตามเขตการเดินรถที่ ๑-๘ และได้ดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้ ขสมก. นารถออกวิ่งในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาย
การเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในช่วงเย็น
๔. การกากับดูแลบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสารดาเนินการซ่อมบารุงรถโดยสารประจาทางให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
และสามารถออกวิ่งให้บริการมากที่สุด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
วงเงิน ๓,๙๑๐ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรี
รัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๓,๙๑๐ ล้านบาท จากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้
กระทรวงการคลังร่วมกับสานักงบประมาณและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินที่เหมาะสม ตลอดจนให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันการกู้เงิน และให้สานักงบประมาณตั้ง
งบประมาณเพื่อชาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับจานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการกู้เงินที่กาหนดไว้
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๒๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ไฟฟา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.) วงเงินลงทุนรวม ๓,๖๘๗ ลานบาท และเงินรายได ๙๒๖ ลานบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และเห็นชอบให กฟภ.
กูเงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๖๑ ลานบาท เพื่อใหเปนไปตามนัยของพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๒ (๒) โดยให กฟภ. รับขอสังเกตเพิ่มเติมของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสํารวจครัวเรือนที่ไมมี
ไฟฟาใชและมีความพรอมดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟาไดทันทีเพื่อจัดเขาโครงการฯ ในปตอไป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) การให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการดูแล
รักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การทบทวนกรอบเงินลงทุนโครงการฯ เนื่องจากการประมาณการคาสํารองเผื่อราคา
ของโครงการฯ อยูในเกณฑคอนขางสูง การกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินโครงการฯ ใหสามารถดําเนินการเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว การใหความสําคัญในการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนของโครงการฯ อยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการแสวงหารายไดอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนของโครงการฯ ที่เกิดขึ้น เพื่อมิใหสงผลกระทบตอฐานะ
ทางการเงินของ กฟภ. ในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการตอไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธาน
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ
๒. ใหกระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการดวย
๒.๑ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑของการขยายเขตไฟฟาแกผูขอไฟฟารายใหมอยางเครงครัด โดยเฉพาะในพื้นที่
เขตปาสงวนและพื้นที่ของราชการ เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุเพิ่มเติม อันอาจจะสงผลกระทบ
ตอการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะในระยะยาว
๒.๒ การดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหมควรพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตรจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยูในเกณฑต่ํา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมทั้งควรพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ และการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ดวย

๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๖ [เรื่อง (ราง) กรอบคุณวุฒิแหงชาติ] โดยกระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
และไดดําเนินการ รวมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติตามขอสังเกต
ของแตละหนวยงาน ดังนี้
๑. กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ
โดยจั ด ประชุ ม กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เน น การดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่มีศักยภาพและความพรอมเพื่อรวมกันผลักดันใหเกิดการนํากรอบคุณวุฒิ
แหงชาติไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และไดเชิญผูแทนจากกระทรวงแรงงานเขารวมดําเนินงานและใหขอมูล
เกี่ยวกับขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือที่มีอยูใหแกหนวยงานตาง ๆ นําไปประกอบในการกําหนดความรูและทักษะ
อันเปนรายละเอียดองคประกอบคุณวุฒิแหงชาติแตละระดับ เพื่อเปนการประหยัดเวลา คาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรของประเทศ
ตามขอสังเกตของกระทรวงแรงงาน
๒. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรสนับสนุนภารกิจของ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน” ใหทําหนาที่
ในการควบคุม ดูแลการนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินเพื่อทําการรับรองคุณวุฒิที่เปนไป
ตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไว และพัฒนาเกณฑมาตรฐานสําหรับการเทียบโอนคุณวุฒิ และประสบการณการเรียนรู
ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติตอไป โดยไมตองตั้งหนวยงานใหม ตามขอสังเกตเพิ่มเติมของสํานัก
งบประมาณ
๓. กระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุม จัดนิทรรศการ และจัดพิมพเอกสารเผยแพร เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
และความตระหนักในความจําเปนของการมีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ รวมทั้งตระหนักถึงคุณคาของสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณวุฒิใหแกบุคลากร หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูเรียน ผูปกครอง และสังคม
๔. กระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ”
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยรองนายกรั ฐมนตรี (นายพงศ เทพ เทพกาญจนา) ประธานการประชุมไดมอบนโยบาย
“แนวทางในการนํ า กรอบคุ ณ วุฒิ แ หง ชาติ สู การปฏิ บั ติ ” ซึ่ง ไดเ ชิ ญหน วยงานภายในกระทรวงศึ กษาธิก ารและหน วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อสรางความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และรวมกันกําหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งไดมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุม
เรื่องดังกลาวเพื่อเปนการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดใน ๔ ภูมิภาค ประกอบดวย ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
และครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๕. กระทรวงศึกษาธิการไดประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงแรงงาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งแตละหนวยงานไดมีการจัดทําขอมูลความตองการกําลังคน
ในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนําไปวางแผนการผลิตกําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคตตอไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ประจําป ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานสถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ประจําป ๒๕๕๕ ตามมติคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ สถานการณการใชแรงงานเด็กของประเทศไทยในป ๒๕๕๕ มีแนวโนมลดลง โดยขอมูลลูกจางเด็กจากการตรวจ
แรงงานทั่วประเทศ เมื่อป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๙,๐๗๔ คน ลดลงเหลือ ๑๔,๙๗๒ คน ในป ๒๕๕๕ เชนเดียวกับขอมูลลูกจางเด็กที่เปน
ผูประกันตน จากสํานักงานประกันสังคม จํานวน ๕๐,๒๓๙ คน ในป ๒๕๕๔ ลดลงเหลือ ๒๐,๔๖๕ คน ในป ๒๕๕๕ ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติที่พบวาจํานวนลูกจางภาคเอกชน ในป ๒๕๕๔
มีจํานวน ๒๒๗,๐๑๓ คน และลดลงเหลือ ๑๘๙,๖๓๓ คน ในป ๒๕๕๕
๑.๒ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก ประเทศไทยไมมีการสํารวจแรงงานเด็กและแรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวรายในภาพรวมของทั้งประเทศ ทําใหไมมีขอมูลที่แทจริง ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจการขจัดการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายเปนการเฉพาะ และไมมีการจัดสรรงบประมาณเปนการเฉพาะสําหรับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของ
กับการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
๑.๓ ข อ เสนอแนะ ได แ ก ควรให มี ก ารสํ า รวจจํ า นวนแรงงานเด็ ก และแรงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร า ย
ในระดับประเทศเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กอยางเปนระบบ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรวางระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายเปนการเฉพาะ ควรผลักดัน
ใหมีเรื่องการขจัดการใชแรงงานเด็กเปนวาระแหงชาติ และการใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทํา MOU ระหวางกัน โดยกระตุนใหทุกฝาย
ตระหนักรูถึงสภาพปญหาและอาศัยความรวมมืออยางจริงจัง เพื่อใหประเทศไทยปราศจากการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
จริงตามเปาหมายโลกที่กําหนดไวใหมีการดําเนินการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายใหหมดสิ้นไปภายในป ๒๕๕๙
และขจัดการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบใหหมดสิ้นไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ให ก ระทรวงแรงงาน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย และกระทรวงยุ ติ ธ รรม
รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลยรายไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ที่ใหนายจางจาย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได โดยรางกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจายตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑. กําหนดแยกคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพและคาใชจายในกระบวนการเวชศาสตร
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการแพทย จากเดิมกําหนดใชจายรวมกันไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เปนแตละประเภทใชจาย
ไดไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
๒. เพิ่มคาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
จาก “ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท” เปน “ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท” และในกรณีที่ลูกจางมีความจําเปนตองบําบัดรักษาและผาตัด
เพื่อประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานเกินกวา ๔๐,๐๐๐ บาท ใหจายเพิ่มอีกรวมกันแลวไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓. เพิ่มคาอวัยวะเทียม คาอุปกรณเสริมไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดรวมแลวไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งจากเดิมใชจายรวมกับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๙ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรั ฐมนตรีของโครงการกอสรางศูนย การแพทยพร อมระบบสาธารณู ปโภค
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของโครงการกอสรางศูนยการแพทยพรอมระบบ
สาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการกอสราง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ จัดหาภายในวงเงิน
ไมเกินราคากลาง ๒,๒๙๙,๙๙๙,๗๖๑.๗๐ บาท โดยใชวิธีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประกาศประกวดราคา
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
มีจํานวนผูเขายื่นเอกสารประกวดราคาฯ จํานวน ๖ ราย ดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๖
๒. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมี
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูดําเนินการ เริ่มดําเนินการศึกษาขอมูลตั้งแตวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เปนตนมา และสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๓. การดําเนินการดานครุภัณฑการแพทย ไดวางแผนดําเนินการตามความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนตอไป
๔. การดําเนินการดานบุคลากร ไดวางแผนดําเนินการตามความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายตามความจําเปนและเหมาะสมตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน พรอมขอสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ ใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาเรงรัดดําเนินการ โดย
๑.๑.๑ สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดเปนนโยบายหลักใหการเดินและการใชจักรยานเปนวิธีการเดินทาง
ระยะสั้นที่สําคัญ และทําหนาที่ประสานงานหนวยงานภาครัฐในการนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติ
๑.๑.๒ กระทรวงคมนาคม สงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางกับระบบขนสงสาธารณะดวยการเดินเทา
และการใชจักรยาน ใหความรูที่เนนใหความสําคัญตอผูเดินเทาและผูใชจักรยานทุกกลุมคนในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
ยานยนตทุกชนิด
๑.๑.๓ กระทรวงมหาดไทย โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น แกไขปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และขอบัญญัติทองถิ่นใหผูเปนเจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมทั้งสถานีขนสง
สาธารณะ ตองจัดใหมีที่จอดจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึงกําหนดใหจังหวัดมีหนาที่สนับสนุนการเดินเทาและใช
จักรยานใหเกิดผลเปนรูปธรรม
๑.๑.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดใหการเดินและการใชจักรยาน
เปนระเบียบวาระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมและปลอดภัยตอการเดินเทา การใชทางเทา
และการสัญจรของคนพิการและการใชจักรยาน กําหนดพื้นที่จํากัดความเร็วของยานยนต และชองทางการเดิน การใชจักรยาน
มีสัญลักษณและปายบอกชัดเจนในเขตชุมชน และประชาสัมพันธเผยแพรความรูและรณรงคอยางตอเนื่อง สรางความตื่นตัวและ
สนับสนุนกิจกรรม ดานการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันแกสาธารณชน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๑.๕ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษามีหลักสูตรใหความรูและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเดิน
และการใช จักรยาน อาทิ การให ความรูเกี่ย วกับทั กษะการใช สัญญาณมือและไฟจักรยานกับ ผูขับขี่ ใหถูก ตอง ปลอดภัยและ
สนับสนุนใหใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางตอเนื่องแกนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเดินหรือ
ใชจักรยานในการเดินทางมาเรียนดวยการมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเดินและการใชจักรยานภายในสถานศึกษา
๑.๑.๖ กระทรวงอุ ต สาหกรรม ส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมการผลิ ต สิ น ค า
และใหบริการที่เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน และการใชอุปกรณเครื่องชวยคนพิการในการเดินทางที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
และราคาที่เปนธรรม
๑.๑.๗ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รณรงคใหประชาชนทั่วไปเดินและใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน และสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการเดินและใชจักรยานอยางตอเนื่อง
๑.๑.๘ กระทรวงพลังงาน มีนโยบายและมาตรการสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต ไดแก การเดิน
และการใชจักรยาน และการใชอุปกรณเครื่องชวยคนพิการในการเดินทาง
๑.๑.๙ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สนับสนุนการทองเที่ยว
ดวยจักรยานและกระตุนใหผูประกอบการที่พักมีจักรยานใหบริการนักทองเที่ยว
๑.๑.๑๐ กระทรวงการคลัง มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุน สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหประชาชน
ใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
๑.๑.๑๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รณรงค และสรางองคความรูเพื่อผลักดัน
นโยบาย และเพื่อสรางพฤติกรรมสุขภาพดวยการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
๑.๒ ใหสํานักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน โดย
๑.๒.๑ สนับสนุนกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร “การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน” ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคประชาสังคม หนวยงานภาครัฐ
องค กรปกครองสว นท องถิ่ น และภาคเอกชนที่ เ กี่ ยวข อ ง โดยพิ จ ารณาร างข อ เสนอยุ ท ธศาสตรก ารจัด ระบบและโครงสร า ง
เพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ตามภาคผนวก ทายเอกสารหลัก เปนเอกสารตั้งตน
๑.๒.๒ สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอยุทธศาสตรดังกลาวและเสนอตอสมัชชา
สุขภาพแหงชาติเฉพาะประเด็นเพื่อรับรองรางยุทธศาสตรใหเสร็จสิ้นภายในป ๒๕๕๗
๑.๓ ใหชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยเปนแกนนําประสานกับภาคีที่เกี่ยวของดานการเดิน
และการใชจักรยานและภาคีสมัชชาสุขภาพ สรางเครือขายความรวมมือขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน รวมในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรฯ รวมทั้งการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การสนับสนุนทางวิชาการ
การศึกษาดูงานเรียนรูจากพื้นที่ที่ดําเนินงาน
๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติดังกลาวตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงาน โดยใหอยูภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และใหรับความเห็นของกระทรวง
พลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเดินและใชจักรยาน โดยนําเงินจากกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไปใชอาจไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชจายเงินกองทุนฯ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ การหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดขอตกลงรวมกันในการกําหนดกรอบ
การดําเนินงานภาพรวมและแนวทางการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนของภาระงานและงบประมาณ
การทบทวนกรอบระยะเวลาที่ กํ า หนดให แ ล ว เสร็ จ ภายในป ๒๕๕๘ ให มี ค วามเหมาะสมและเป น ไปได จ ริ ง ในทางปฏิ บั ติ
การพิจารณามาตรการสนับสนุนดานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการดําเนินการที่ไมไดมุงเนนการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐ
เพี ย งอย า งเดี ยว นอกจากนี้ การเดิน และการใช จั กรยานในชีวิ ต ประจํ า วัน ยั งมี อุ ป สรรค สื บ เนื่ อ งจากป จจั ย แวดล อม (Built
Environment) ที่ไมเอื้ออํานวย จึงควรสนับสนุนแนวทางการลดอุปสรรคในการเดินทางและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันที่เกิดจาก
ปจจัยแวดลอม (Built Environment) ที่ไมเอื้ออํานวย รวมทั้งการแสวงหาแนวทางการพัฒนาในดานธุรกิจ-อุตสาหกรรม
และการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการใชจักรยาน เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย

๓๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติอัตรากําลังเพิ่มใหมของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการขออนุมัติอัตรากําลังเพิ่มใหมของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ตามขอเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ เพื่อรองรับการเปดการสอน
ในคณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการผลิตแพทยและเปนสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนและจําเปนตอการใหบริการ
ทางวิชาการและการแพทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
๑. ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การขอสนับสนุน
นโยบายการโอนยายขาราชการจากสวนราชการอื่นมารับราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) ซึ่งอนุมัติ
ในหลักการใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีวิทยาเขตในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) สามารถใช
อัตราขา ราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึกษาที่ วางลงจาการเกษี ยณอายุ และอัต ราว างโดยเหตุอื่น เพื่อรองรับการโอนยา ย
ขาราชการตางประเภทจากสวนราชการอื่นมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะตัว โดยตอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงวิชาการซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยเทานั้น
๒. ในสวนกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทรนั้น เห็นสมควรใหการสนับสนุนอัตรากําลังเพิ่มใหมตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ จํานวน
๑๕๐ อัตรา โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) ไปดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง
ใหเปนสายผูสอนและสายสนับสนุนตามความจําเปนและเหมาะสม
๓. ใหกระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงคาตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน
รวมทั้งความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา
และนราธิวาส) เพื่อแกปญหาการขาดแคลนและสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรไวในระบบ ภายใตความจําเปนตามภาระงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ตอไป

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
(สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติบรรจุโครงการบูรณปฏิสังขรณพระวิหารสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทรา วัดสันติคีรีญาณสังวราราม จังหวัดเชียงราย โครงการอุดหนุนกอสรางอาคาร
ศาสนสถานวัดแกวฟา จังหวัดนนทบุรี และโครงการจัดสรางพุทธมณฑลเชียงใหม ไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณวัด
และการพัฒนาวัด ซึ่งมีงบประมาณอยูจํานวน ๓๖๒,๐๑๗,๒๐๐ บาท ตามความจําเปนและเหมาะสมในโอกาสแรกกอน
๑.๒ ใหกรมศิลปากรซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง กําหนดโครงการบูรณปฏิสังขรณโลหะปราสาท
วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ไวในแผนการดําเนินงานของกรมศิลปากรและขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป
๒. ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและกระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ทําความตกลงในรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณตอไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง กฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร
หรือสัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ กําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร
เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจรสําหรับการจราจรบนทางหลวง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกันลงนามในกฎกระทรวงฉบับนี้ใหม สําหรับคาใชจายเพื่อดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวงฯ ให ก รมทางหลวงใช จ ายจากงบประมาณรายจ า ยประจํา ป ซึ่ง ไดรั บ การจั ด สรรงบประมาณไว แ ล ว
ในแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ผลผลิตโครงขายทางหลวงมีความปลอดภัย กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไข
อุบัติเหตุทางถนน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ
๒. ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) และกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาในการปรับปรุงปายจราจร
ที่ใชภาษาอังกฤษสําหรับบางเมืองหรือจังหวัดที่เขียนแตกตางจากหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง
ของราชบัณฑิตยสถานจนเปนที่รูจักกันทั่วไปในการเขียนแบบนั้น เพื่อใหชาวตางประเทศเขาใจไดโดยถูกตอง
๓. ใหกระทรวงคมนาคม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และราชบัณฑิตยสถาน
ประสานและหารือรวมกันในการจัดทําปายจราจร ปายบอกแหลงทองเที่ยว และปายบอกทางแหลงทองเที่ยว เพื่อใหมีภาษาของประเทศ
ที่มีเขตแดนติดตอกับประเทศไทย อันจะเปนประโยชนตอการทองเที่ยวตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขอรับเงินชดเชยจากรัฐ สําหรับโครงการบานเอื้ออาทร กรณีไดรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลากอสราง
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหการเคหะแหงชาติไดรับเงินชดเชยจากรัฐสําหรับโครงการบานเอื้ออาทร จํานวนเงิน ๑๑๙.๔๒ ลานบาท
กรณีไดรับผลกระทบจากการใหความชวยเหลือผูป ระกอบการรับเหมากอสรางในการขยายระยะเวลากอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรี
จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ (เรื่อง การใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางในเขตจังหวัด
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการ
กอสรางอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง มาตรการการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย) โดยใชจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่การเคหะแหงชาติ
ไดรับจัดสรรและงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงคแลว เพื่อใหการเคหะแหงชาติสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐไดโดยไมเกิดผลกระทบทางการเงิน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
๒. ใหการเคหะแหงชาติขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การคํานวณเงินชดเชยดังกลาวใหเปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาโครงการบานเอื้ออาทร
ไดกําหนดหลักเกณฑไว ไปพิจารณาดําเนินการดวย

๓๓ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม
๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมและการขยายระยะเวลาแผนแมบทปองกันและ
บรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม เพื่อใชเปนแผนกลยุทธเชิงรุกที่ใช
ในการบริหารจัดการลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากภัยแผนดินไหวและอาคารถลมและเปนแผนสนับสนุนแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
๑.๒ อนุมัติใหขยายระยะเวลาแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากคลืน่ สึนามิ จาก พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เปน
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
๑.๓ ใหกระทรวง กรม องคกร และหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ถือปฏิบัติตามแผนแมบทฯ
๒. สําหรับการจัดตั้งกองทุนประกันภัยแผนดินไหว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให กปภ.ช. รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องภัยแผนดินไหวและอาคารถลม เพื่อให
เขาใจถึงกระบวนการการเกิดของแผนดินไหวที่แทจริงและเพื่อเปนแนวทางในการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และควรมี
การฝกซอมแผนอพยพหลบภัยเกี่ยวกับภัยแผนดินไหวในอาคารสูง เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อเกิดภัย สําหรับ
แผนระยะตอไป ควรพิจารณาใหสอดคล องกับกรอบทิศทางของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ฉบับใหม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Index : KPI) เพื่อประโยชนในการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว รวมทั้งใหกระทรวง กรม องคกร และหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตามแผนแมบทฯ เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการดวย
๔. ใหรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) ประธานกรรมการ กปภ.ช. หารือรวมกับรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงกลาโหม และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ของฝายพลเรือน
และฝายทหารใหสอดคลองกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ และการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานเตือนภัย พิบัติ ผลผลิตการเตือนภัย ที่ไดรับ การจัดสรรงบประมาณแลว จํานวน
๑๖๙,๐๘๘,๖๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติในโอกาสแรกกอน หากในระยะตอไป
ยังมีความจําเปนที่จะตองใชจายเพิ่มเติม ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือใชจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ที่คาดวาจะไมสามารถ
ดําเนินการไดมาดําเนินการ โดยใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป
๑.๒ อนุมัติใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่กระทรวงการคลังอนุมัติใหกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปแลว ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน
จํ า นวน ๑ ทุ น ตามที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเสนอ โดยให ข อทํ า ความตกลงในรายละเอี ย ดกั บ
สํานักงบประมาณตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง
๒. ในสวนของการดําเนินการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน จํานวน ๑ ทุน วงเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประสานงานขอความรวมมือ
จากหนวยงานของรัฐที่มีความพรอมในดานยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของ เชน กองทัพเรือ กรมประมง เปนตน
เพื่อดําเนินงานใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหขอตกลงรายละเอียดคาใชจายตามความจําเปนและเหมาะสม ภายใน
กรอบวงเงินจํานวนดังกลาวกับสํานักงบประมาณตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรการเรงดวนรองรับสถานการณพายุและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบมาตรการเร ง ด ว นรองรั บ สถานการณ พ ายุ แ ละฝนตกหนั ก ในพื้ น ที่ ภ าคใต ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ ดังนี้
๑. ใหกรมอุตุนิยมวิทยาขยายการประกาศเตือนภัยลวงหนาเปน ๗-๑๐ วัน (แทน ๓ วัน)
๒. ใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเพิ่มประเภทการเตือนภัยขึ้นอีกหนึ่งระดับ คือ ประกาศเตือนเพื่อเตรียมพรอม
รับมือสถานการณ โดยเนนใหสื่อสารมวลชนทุกแขนงทราบ
๓. ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มประกาศเตือนขึ้นอีกหนึ่งระดับ คือ ประกาศเตือนประชาชนเพื่อรับทราบ
ขอมูลขาวสารและสถานการณเพื่อเตรียมความพรอม
๔. ใหหนวยงานภาคปฏิบัติในการเผชิญเหตุสามารถตัดสินใจออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทันทีโดยไมตองรอการสั่งการ
๕. ใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการอพยพประชาชนลวงหนา ในกรณีที่มั่นใจวาจะเกิดเหตุซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
๖. ใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของจัดสงเจาหนาที่เขาประจําพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถลม

๓๕ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๗. มอบหมายสื่อของรัฐทุกแขนง เชน กรมประชาสัมพันธ ใหขาวสารการเตือนภัยอยางตอเนื่อง และใหแถลง
ในโอกาสแรกกอนขาวประเภทอื่น ๆ (ยกเวนขาวในพระราชสํานักฯ)
๘. ใหกระทรวงกลาโหมสั่งการเตรียมความพรอม (Stand by) กําลังพลในชวงระหวาง ๒ เดือนนี้ (พฤศจิกายนธันวาคม ๒๕๕๖)
๙. ใหจัดตั้งศูนยบัญชาการสวนหนาระดับภาค (Forward Command) ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ณ จังหวัดสงขลา
โดยใหผูตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนา และใหมีเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่
เขาประจําการ

๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร
นายกรั ฐมนตรีไ ดมี บัญ ชาให จัด ประชุ มคณะรัฐ มนตรี ในวันที่ ๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ โดยเชิญ รองนายกรั ฐมนตรี
และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวม
การประชุม ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ณ หองประชุมสีเขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยที่เห็นวา คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาท
พระวิหารเปนเรื่องที่มีความออนไหว เกี่ยวของกับอธิปไตยและผลประโยชนของชาติและอยูในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไป
ซึ่งเขาขายเปนกรณีที่เปนปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่สมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
๑. ใหเสนอเรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร ใหประธานรัฐสภา
เพื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป
๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
และคณะดําเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย รายงานคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาท
พระวิหาร สรุปไดวา คําพิพากษาของศาลฯ ใหความสําคัญกับการที่ทั้งฝายไทยและกัมพูชาจะตองเจรจากัน โดยมีประเด็นหลัก ๆ
ดังนี้
๒.๑ ศาลยุติธรรมระหวางประเทศรับฟงขอตอสูของฝายไทย และไดยืนยันที่จะตัดสินภายในขอบเขตของ
คําพิพากษาเดิมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕
๒.๒ ศาลฯ รับฟงขอตอสูของฝายไทย โดยยืนยันวาคําพิพากษาเดิมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมไดตัดสินเกี่ยวกับ
ประเด็นเขตแดนระหวางไทยกับกัมพูชา ซึ่งหมายความวาศาลฯ ไมรับพิจารณาขอเรียกรองของกัมพูชาเหนือพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร
และที่สําคัญศาลฯ ไมไดตัดสินวาแผนที่มาตราสวน ๑ ตอ ๒๐๐,๐๐๐ ผูกพันไทย โดยผลของคําพิพากษาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕
๒.๓ ศาลฯ รั บ ตี ค วามเฉพาะในประเด็ น เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณใกล เ คี ย งปราสาทพระวิ ห าร (vicinity)
ตามคํ าพิ พ ากษาเดิ ม เมื่ อป ๒๕๐๕ โดยอธิบ ายว า พื้น ที่ดั ง กล าวเปน พื้น ที่ข นาดเล็ กมาก ซึ่ง กํ าหนดขึ้น ตามสภาพภู มิศ าสตร
ที่ประกอบขึ้นเปนยอดเขาพระวิหาร โดยไมไดกําหนดเสนเขตแดน และที่สําคัญไมรวมพื้นที่ภูมะเขือ ซึ่งในสวนของพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงปราสาทนี้ ทั้งสองฝายจําเปนตองหารือกันในรายละเอียดตอไปโดยกลไกทวิภาคีที่มีอยู
๒.๔ ศาลฯ ไดแนะนําใหทั้งสองฝายใหความสําคัญกับการที่จะตองรวมมือกันอนุรักษและพัฒนาปราสาทพระวิหาร
ในฐานะที่เปนมรดกโลก
๓. ใหคณะที่ปรึกษากฎหมายศึกษารายละเอียดและสาระสําคัญของคําพิพากษาเพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการของรัฐบาลตอไป ตอจากนั้น ฝายไทยและกัมพูชาจะตองเจรจาหารือภายใตกลไกทวิภาคีที่มีอยู
เพื่อใหไดขอยุติที่เปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย โดยจะตองคํานึงถึงขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมาย ตลอดจนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย
๔. ใหฝายทหาร ตํารวจ และเจาหนาที่ฝายความมั่นคงยังคงรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณชายแดน รักษา
อธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสันติภาพ สันติสุข และความสงบเรียบรอยดังที่ไดปฏิบัติ
มาโดยตลอด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ เปนไปตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง ของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอบริจาคขาวเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากพายุไตฝุนไหเยี่ยน (Haiyan) ในประเทศฟลิปปนสผานองคกร
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบบริจาคขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต จํานวน ๕,๐๐๐ ตัน เพื่อชวยเหลือประเทศฟลิปปนสผานองคกร
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) หรือเรียกโดยยอวาแอปเทอร
รวมคาขาวและคาดําเนินการ เปนเงินทั้งสิ้น ๗๓.๖ ลานบาท (คิดจากราคา CIF ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตันละ ๔๖๐ ดอลลารสหรัฐ
รวมเปนเงิน ๒.๓ ลานดอลลารสหรัฐ โดยคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลารสหรัฐ เทากับ ๓๒ บาท ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
๑.๒ ใหองคการตลาดเพื่อเกษตรกรเปนผูดําเนินการจัดซื้อขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต พรอมบรรจุถุง และสงมอบขาว
ไปถึงทาเรือประเทศฟลิปปนส
๑.๓ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนผูแทนประเทศไทยในคณะมนตรี
แอปเทอร ประสานงานกับสํานักเลขานุการแอปเทอร นําขาวที่บริจาคนี้ไปดําเนินการงานตามขั้นตอนการชวยเหลือของแอปเทอร
และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการใหรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป
๒. งบประมาณสําหรับเปนคาขาวและคาดําเนินการ วงเงินรวม ๗๓.๖ ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปแลว โดยใหตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป

๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางกรอบความตกลงเพื่อความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร างกรอบความตกลงเพื่อ ความรวมมือระหว างอาเซีย นกับ องค การการศึ กษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และภาคผนวก และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัด
ตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
ทั้งนี้ รางกรอบความตกลงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ ร า งกรอบความตกลงฯ เป น เอกสารระบุ ค วามร ว มมื อ ระหว า งอาเซี ย นกั บ ยู เ นสโกเป น เวลา ๕ ป
(ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๘) โดยเนนความรวมมือในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสารสนเทศ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคมและมนุษยศาสตร การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
๑.๒ รางกรอบความตกลงฯ จะมีผลใชบังคับในวันที่ลงนาม โดยมีผลบังคับใชเปนเวลา ๕ ป ทั้งนี้ กรอบความรวมมือ
ฉบับนี้จะไมมีผลผูกพันทางกฎหมายตอรัฐสมาชิกอาเซียนตามที่ระบุในขอ ๒๓ ของรางกรอบความตกลงฯ
๒. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนามในรางกรอบความตกลงฯ
๓. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศแจงเรื่องการใหความเห็นชอบของประเทศไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียน
โดยดําเนินการผานคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามความตกลงดานการคาบริการ และความตกลงดานการลงทุน ภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการลงนามความตกลงดานการคาบริการ และความตกลงดานการลงทุน ภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดีย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ในชวงการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก (Ministerial Conference) ซึ่งกําหนดจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
กอนนําเสนอความตกลงทั้งสองฉบับเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ เพื่อใหความเห็นชอบเพื่อผูกพันประเทศไทย
ตอไป
๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูไดรับมอบหมายอื่น
เปนผูลงนามความตกลงทั้ง ๒ ฉบับ ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขถอยคําที่มิใชสาระสําคัญในความตกลงทั้ง ๒ ฉบับ
มอบใหผูลงนามเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูไดรับมอบหมายอื่นลงนามความตกลงทั้ง ๒ ฉบับ
๑.๔ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบความตกลงทั้ง ๒ ฉบับแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินกระบวนการ
ภายในประเทศเพื่ออนุวัติใหเปนไปตามความตกลงทั้ง ๒ ฉบับ และใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือแจงเลขาธิการ
อาเซียนวาประเทศไทยไดดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหความตกลงทั้งสองฉบับมีผลใชบังคับ
๒. ให แ กไ ขตารางข อผู ก พัน ในความตกลงวา ด วยความรว มมือ ทางเศรษฐกิ จ ระหวา งประเทศสมาชิก สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดียตามความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และใหดําเนินการตอไปได
๓. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
เรงสรางความเขาใจใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยเร็วเพื่อใหสามารถดําเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่ออนุวัติใหเปนไป
ตามความตกลงฯ ไดทันตามกําหนดเวลา รวมทั้งประชาสัมพันธใหผูประกอบการภาคเอกชนทราบเพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก
ความตกลงฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบร า งปฏิ ญ ญาสิ ง คโปร ที่ จ ะมี ก ารรั บ รองในการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด า นโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางปฏิญญาสิงคโปรซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓ (The 13th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : The 13th TELMIN) โดยรางปฏิญญาฯ
มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงเจตนารมณทางการเมืองของรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเนนย้ํา
การส งเสริ มความร วมมื อด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร รวมถึ งการดํ าเนิ นการตามแผนแม บทเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015) และการพัฒนาแผนแมบทฯ ในระยะตอไป ทั้งนี้ สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ
จะครอบคลุ ม การส ง เสริ ม นวั ต กรรมและการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานทางสารสนเทศของอาเซี ย น ความร ว มมื อ เพื่ อ ขยาย
การประสานงานการจัดสรรคลื่นความถี่ภายในอาเซียน สงเสริมการพัฒนาการเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางทั่วถึง
และเทาเทียมเพื่อสรางศักยภาพประชาชนอาเซียนและลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมความรวมมือเพื่อลดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ขามพรมแดน การพัฒนาทุนมนุษยอยางตอเนื่องเพื่อสรางแรงงานดานไอซีทีในอาเซียนอยางมีศักยภาพ สนับสนุนความสามารถ
ในการใชไอซีทีของผูสูงอายุและคนพิการ สรางความมั่นคงและปลอดภัยบนโครงขายและโครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศ สงเสริม
ความรวมมือการเชื่อมโยงเคเบิลใตน้ําในระดับภูมิภาคและระดับโลก สงเสริมความรวมมือกับคูเจรจาอาเซียนและองคการระหวาง
ประเทศ และใหความสําคัญกับการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ภายหลัง ป ๒๕๕๘
๒. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสาร
ดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวที่ไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญและที่ไมขัดตอผลประโยชน
ของประเทศไทย ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอมอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด า นสิ่ ง แวดล อ มอย า งไม เ ป น ทางการ ครั้ ง ที่ ๑๔
th
(14 Informal ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 14th IAMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก
การประชุมประเทศภาคีตอขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน ครั้งที่ ๙ (9th Meeting of the Conference of
๔๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution : COP-9) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุน
สมัยพิเศษ (Special ASEAN-Japan Ministerial Dialogue) และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๒
(12th ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting) ระหวางวันที่ ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองสุราบายา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยในสวนของผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ดานสิ่งแวดลอมอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ ๑๔ สรุปได ดังนี้
๑. ที่ประชุมใหการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนวาดวยสิ่งแวดลอมศึกษา (ASEAN Environmental Education
Action Plan : AEEAP) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ตอเนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ที่สิ้นสุดลง เพื่อเปนแนวทาง
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอมศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง
๒. ที่ประชุมใหการรับรองอุทยานแหงชาติ Mt. Makiling Forest Reserve in Los Banos ของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส เปนอุทยานมรดกแหงอาเซียนแหงที่ ๓๓
๓. ที่ประชุมรับทราบวาประเทศไทยใหสัตยาบันความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๔. ที่ประชุมเห็นชอบตอการจัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ ๓ (3rd ASEAN ESC Award)
และการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ ๒ (2nd Certificate of Recognition) ในชวงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
อยางไมเปนทางการ ครั้งที่ ๑๕ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๕. ที่ประชุมใหการรับรองแถลงการณรวมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันในการดําเนินการเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมถึง
กิจกรรมภายใตกรอบการดําเนินงาน ๑๐ ปวาดวยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การบังคับใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหมภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในสารัตถะของรางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหม หรือ Decision to
Endorse the Amendment of Appendix 1 [Operational Certification Procedures (OCP) for Rules of Origin]
ทั้งนี้ หากมีการแกไขถอยคําที่ไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สําหรับรางระเบียบปฏิบัติฯ มีวัตถุประสงคอํานวยความสะดวกทางการคามากขึ้น โดยใหมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ แตไมเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญตามพันธกรณีความตกลงการคาสินคาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ไดแก
๑.๑ การขยายอายุหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจาก ๖ เดือน เปน ๑๒ เดือน
๑.๒ การอนุญาตใหผูสงออกสามารถออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคากอนเวลาที่สงออกจากเดิมที่อนุญาตใหออก
ใบรับรองไดเฉพาะเวลาที่สงออกหรือหลังสงออก
๑.๓ การอนุญาตใหการแกไขใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ผิดพลาด โดยการขีดฆาขอความที่ไมตองการและเพิ่มเติม
ขอความที่ถูกตองหรือออกใบรับรองฉบับใหม จากเดิมที่ใหแกไขจากฉบับเดิมเทานั้น
๑.๔ การอนุญาตใหไมตองระบุราคาสินคาที่สงมอบ ณ ทาเรือ (Free On Board : FOB) [ยกเวนกรณีที่ใชเกณฑ
สัดสวนมูลคาการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content) ตองระบุราคา FOB] จากเดิมที่ตองระบุวา FOB ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหผูสงออกในกรณีที่ไมตองการเปดเผยราคาของผูขายหรือผูผลิต
๒. เห็นชอบใหกรมการคาตางประเทศและกรมศุลกากรดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหรางระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหมมีผลบังคับใช
๓. เห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยประสานกระทรวงการตางประเทศแจงประเทศภาคีความตกลงการคาเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีวา ไทยพรอมที่จะดําเนินการบังคับใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหมหลังจากที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดดําเนินกระบวนการภายในแลว
๔. ใหกระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) และกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรเรงประชาสัมพันธใหผูประกอบการไทยทราบถึงระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหมดังกลาว เพื่อปองกันปญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการใชสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มมากขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเขา การสงออก การนําผาน
และโลจิสติกส ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเขา
การส งออก การนํา ผาน และโลจิส ติกส ดวยวิธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิก ส พ.ศ. .... เพื่ อเป นกรอบกฎหมายใหห นวยงานต าง ๆ
ที่เกี่ยวของสามารถออกระเบียบเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน ตลอดจนใหหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการดานการทํางาน
รวมกันโดยมีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสรูปแบบเดียวกันได คือ ระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งกําหนดใหหนวยงาน
ตาง ๆ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งระบบดังกลาวจะเปนพื้นฐานของระบบการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางประเทศ หรือ ASEAN Single Window (ASW) ตอไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เห็นควรพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูในปจจุบนั ใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และให
คํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย รวมทั้งควรกําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการจัดทําระบบของ
หนวยงานตาง ๆ อยางใกลชิดในเชิงปฏิบัติ เพื่อชวยใหคําแนะนําหรือกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา เปนตน ไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
๒. ให ก ระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ ห็ น ควรให มี
การดําเนินงานในการบริหารจัดการระบบ NSW โดยทําในรูปแบบ PMO (Project Management Office) ที่มีบุคลากรจากสวนงาน
สําคัญที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ เชน กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [สํานักงาน
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (องค ก ารมหาชน) และสํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (องค ก ารมหาชน)] สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทํางานแบบเต็มเวลาเพื่อนําไปสูการผลักดันระบบ NSW ที่มีความพรอม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพื่อผลักดันนโยบายของคณะกรรมการฯ
ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ เปนการสงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยครอบคลุมความรวมมือดานตาง ๆ ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานสารสนเทศและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง นวัตกรรมเทคโนโลยีดานไอซีที แอพพลิเคชั่นดานไอซีที การแลกเปลี่ยน
ทางสารสนเทศ การสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการคุมครองขอมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ทั้งนี้ หากมีความจําเปน
ตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ โดยมิใชเปนการแกไขสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมลงนาม
ในรางบันทึกความเขาใจฯ
๓. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย
ตะวันออก ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละเอเชี ย ตะวั น ออก ครั้ ง ที่ ๓ ระหว า งวั น ที่ ๙-๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๖
ณ กรุ งกั ว ลาลัม เปอร สหพัน ธรั ฐ มาเลเซีย ซึ่ ง ผลจากการประชุ ม ฯ ได มี การรั บ รองกรอบความร ว มมือ ด า นสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม และรับรองปฏิญญากัวลาลัมเปอรดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยไมมีการลงนาม และตกลงรวมกันที่จะใชเปนกรอบ
๔๓ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

การดําเนินงานความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก และสนับสนุน
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประเทศสมาชิกใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๗ โดยวัตถุประสงคของการประชุมเพื่อใหเกิดความรวมมือในระดับภูมิภาคที่จะ
นําไปสูเปาประสงครวมกันในการทําใหสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนศูนยกลางของการพัฒนา (Health and Environment at the
Center of Development) ทั้งนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาสาระสําคัญและใหความเห็นชอบตอรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ผลกระทบ ภาคีการดําเนินงาน และกลไกทางการเงินที่ยั่งยืนของความรวมมือระดับภูมิภาคดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Report
on Governance, Impact, Partnerships and Sustainable Financial Mechanism)
๒. การนําเสนอบทเรียนจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Environment and Health Process on international
policy platform to support national action เพื่อหวังใหเกิดคํามั่นสัญญาที่จะทํางานในเชิงนโยบายทางการเมืองดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของแตละประเทศ
๓. การกล า วแถลงการณ ข องรั ฐ มนตรี ด า นสาธารณสุ ข และด า นสิ่ ง แวดล อ มของแต ล ะประเทศเกี่ ย วกั บ
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข
๔. การรับรองกรอบความรวมมือดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (Framework for Cooperation of The
Regional Forum on Environment and Health Southeast and East Asian Countries) โดยไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
จากรางฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความรวมมือระดับภูมิภาคดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเอเชียตะวันออก
๕. การรับรองปฏิญญากัวลาลัมเปอรดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Kula Lumpur Declaration on Environment
and Health) โดยไดมีการปรับแกไขจากรางปฏิญญากัวลาลัมเปอรดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ซึ่งเปนเพียงการแกไขคําเพิ่มเติม
เพียงเล็กนอย แตยังคงเนื้อหาและประเด็นสําคัญไวเหมือนเดิม
๖. การประชุมยอยของคณะทํางานดานอนามัยและสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาค (Thematic Working Groups :
TWGs) เปนการประชุมเพื่อวางกรอบการดําเนินงานรวมกันของประเทศสมาชิก
๗. สาธารณรัฐฟลิปปนสเสนอที่จะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๔ ในป ค.ศ. ๒๐๑๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พิธีสารเพื่ออนุวัติขอผูกพันชุดที่ ๙ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของ
อาเซียน และขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดที่ ๙ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน และขอผูกพันเปดตลาด
การคาบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน ซึ่งมิไดแกไขเงื่อนไขทั่วไปในตารางขอผูกพัน
บริการโทรคมนาคม ตามความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ (เรื่อง ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน) เนื่องจาก
การเพิ่มเติมเงื่อนไขขอผูกพันดังกลาวตองนําเรื่องเขาสูการพิจารณาเพื่อขอความยินยอมจากคณะกรรมการประสานงานดานบริการ
อาเซียน และอาจสงผลใหไทยไมสามารถลงนามพิธีสารฯ ไดตามกําหนดเวลา รวมทั้งยังมีขั้นตอนการเสนอรัฐสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบสําหรับการลงนามดังกลาว ซี่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมขัดของหากไมมีการปรับปรุงขอผูกพัน
บริการโทรคมนาคมภายใตขอผูกพันชุดที่ ๙ ของไทยในกรอบอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหเสนอพิธีสารฯ ไปเพื่อขอความ
เห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป
๒. เห็นชอบความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นการตีความเงื่อนไขทั่วไป
ขอผูกพันบริการโทรคมนาคม ควรมีการหารือและซักซอมความเขาใจระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ และใหกระทรวงพาณิชยรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง พิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบพิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน มีสาระสําคัญเปนการแกไขความตกลงวาดวย
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) เพื่อระบุขั้นตอนการแกรายการขอสงวนไว
ชัดเจน โดยการเพิ่มเอกสารภาคผนวกเพื่อระบุขั้นตอนการแกไขรายการขอสงวน เพื่อรองรับการแกไขรายการขอสงวนใน ๓ กรณี คือ
๑.๑.๑ กรณีที่ ๑ การแกไขเพื่อเปดเสรีเพิ่มเติมตามกําหนดใน AEC Blueprint
๑.๑.๒ กรณีที่ ๒ การแกไขเพื่อเพิ่มเติมมาตรการที่ตกหลนใหครบถวนตามกฎหมาย ภายในระยะเวลา
๑๒ เดือน นับจากวันที่ความตกลง ACIA มีผลใชบังคับ (ภายใน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖)
๑.๑.๓ กรณีที่ ๓ การแกไขใหมาตรการเขมงวดขึ้นกวาเดิมหลังความตกลง ACIA มีผลใชบังคับครบ ๑๒ เดือน
๑.๒ ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเ ปน ผูล งนามในพิธีส ารฯ และตองไดรับ หนัง สือ มอบอํา นาจเต็ม
(Full Powers) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
๑.๓ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารสําหรับพิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน
และแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนเพื่อใหพิธีสารฯ มีผลใชบังคับ
๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เกี่ยวกับการแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงพิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตามความตกลงฯ โดยควรใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลความตกลงฯ ดังกลาว เพื่อใหสามารถใชประโยชน รวมทั้ง
กําหนดมาตรการรองรับภายในประเทศไดตอไป ไปพิจารณาดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขอความเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนลงนามในขอตกลงทางการเงิน (Financial Agreement Special
Edition - FA) ภายใตโครงการ EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางการเงิน [Financial Agreement Special Edition : FA) ภายใตโครงการ EU
Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE)] และภาคผนวก โดย (ราง) ขอตกลงทางการเงิน (FA) ภายใต
โครงการ EU SHARE เปนหนังสือยืนยันการยอมรับในขอผูกพันระหวางสหภาพยุโรปที่ใหตออาเซียนเพื่อจัดกิจกรรมยกระดับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ระบุใน Annex I และ II ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตอง
แกไขรางเอกสารดังกลาวที่มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนามใน (ราง) ขอตกลงทางการเงิน (FA) ภายใตโครงการ EU SHARE
ในฐานะผูลงนามฝายอาเซียน
๓. อนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการแจงเรื่องการใหความเห็นชอบของประเทศไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซีย น
โดยดําเนินการผานกระทรวงการตางประเทศและคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุนวาดวยนโยบายความรวมมือดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุน วาดวยนโยบายความรวมมือดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ที่ประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นรวมกันระหวางรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุน ภายใตหัวขอตาง ๆ
ประกอบดวย ประเด็นความสําเร็จที่ผานมาของการประชุมอาเซียน-ญี่ปุน วาดวยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและ
หลักการทั่วไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอรระหวางอาเซียนและญี่ปุน ความทาทายและความรวมมือเพื่อสรางสภาวะ
๔๕ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

แวดล้อมบนเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งความท้าทายและความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
ที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ
๒. รั ฐมนตรี อาเซี ยนและญี่ปุ่ นเห็ นพ้ องร่ว มกัน ว่า เรื่ อ งความมั่ นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์เ ป็น รากฐานที่ สาคั ญ
ของกิจกรรมต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ซึ่งมีความจาเป็นต่อการพัฒนาความเชื่อมโยง และการพัฒนา
เศรษฐกิ จในระดับ ภูมิ ภาค โดยเฉพาะประเด็น ความมั่ นคงปลอดภั ย บนไซเบอร์เ ป็น เรื่อ งที่ อาเซี ย นและญี่ปุ่ นให้ ความสาคั ญ
เพื่อปกป้องภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยเน้นการกาหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือ
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาคให้มากขึ้น
๓. ที่ประชุมได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่น ว่าด้วยนโยบายความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นที่จะ
ยกระดับความสาคัญและการตระหนักถึงความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยคานึงถึงระดับการพัฒนา
ที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และทรัพยากรที่มีอยู่ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของ
อาเซียนและญี่ปุ่นดาเนินการร่วมกั นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ การสร้าง
เครือข่ายทางสารสนเทศและการสื่อสารที่มั่นคงปลอดภัย และการยกระดับศักยภาพเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Minister on Agriculture
and Forestry-AMAF) ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF Plus Three) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย
ด้านการเกษตร (ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๖
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และเห็นชอบให้ใช้ทรัพยากรเพื่อเน้นการดาเนินงานให้บรรลุผลตามสิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Key Deliverables) และมาตรการ
ที่ได้จัดลาดับความสาคัญไว้ รวมทั้งเห็นชอบให้เริ่มเตรียมงานที่จะดาเนินการหลังจากปี ๒๕๕๘
๒. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน
(ASEAN Integrated Food Security Framework : AIFS Framework) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน
(Strategic Plan of Action on Food Security : SPA-FS) ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และเห็นชอบให้จัดทา SPA-FS ระยะที่ ๒ ปี
๒๕๕๗-๒๕๖๒
๓. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate
Change : Agriculture and Forestry Towards Food Security (AFCC) ซึ่งมีการประชุมและการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
๔. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ รวมทั้งเห็นชอบมาตรฐาน
อาเซียนและเอกสารต่าง ๆ เพื่อการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียน และอานวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค
๕. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน (ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) และเห็นชอบให้มีการหมุนเวียน
สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ ในประเทศสมาชิกอาเซียน ทุก ๆ ๔ ปี โดยเริ่มจากมาเลเซียเป็นประเทศแรก ตามด้วยไทย ทั้งนี้ ที่ประชุม
มอบหมายให้สานักเลขาธิการอาเซียน โดยการสนับสนุนของ ASEAN Regional Support Unit (ASEAN-RSU) พิจารณา
รายละเอียดรูปแบบการดาเนินการและการเตรียมการที่จาเป็น
๖. ที่ประชุมสนับสนุนบทบาท ASEAN SPS Contact Points (ASCP) ในการประสานงานและติดตาม
ความก้าวหน้า การดาเนินงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitay : SPS) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานโดยคณะทางานด้านต่าง ๆ ภายใต้ AMAF และองค์กรอื่น ๆ ของอาเซียน
๗. ที่ประชุมได้เริ่มดาเนินโครงการภายใต้ ASEAN-FAO MOU on Strengthening Cooperation in Agriculture
and Forestry จานวน ๓ โครงการ คือ (๑) TCP/RAS/3406(E) on Emergency Assistance for Surveillance of Influenza
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

A (H7N9) Virus in Poultry and Animal Populations in Southeast Asia (๒) TCP/INT/3402(E) Emergency Support to
Global and Coordinated Response to Influenza A (H7N9) Virus in Poultry and Other Animal Population และ
(๓) Strengthening the capacity of ASEAN in coordination and monitoring of the implementation of ASEAN
Integrated Food Security Framework (AIFS) and the Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS)
๘. การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (MOU between ASEAN and China on Food and
Agriculture Cooperation) ซึ่งอาเซียนและจีนเห็นชอบให้ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัย
ด้านอาหาร เครื่องจักรและเครื่องกลทางการเกษตร การฝึกอบรมและการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ ได้แก่ การรับรองเอกสารผลลัพธ์ การสร้างประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ บทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และ
ประเด็นทะเลจีนใต้
๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ การรับรองเอกสารผลลัพธ์ ความมั่นคง การค้าและการลงทุน
การเสริมสร้างความเชื่อมโยง ความร่วมมือทางทะเล การบริหารจัดการภัยพิบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม
๓. การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการภัยพิบัติ ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแลกเปลี่ยนเยาวชน
๔. การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ประเด็นความมั่นคง
ความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ การส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยง การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ การศึ ก ษา การแลกเปลี่ ย นเยาวชน
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสาธารณสุข
๕. การประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การเงิน ความเชื่อมโยง
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ การศึกษา และสาธารณสุข
๖. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑ ได้แก่ ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน-ประชาชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๑ ได้แก่ ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคง ความร่วมมือระดับภูมิภาค การเสริมสร้างความเชื่อมโยง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
การรื้อฟื้นมหาวิทยาลัยนาลันทา และการจัดตั้ง ASEAN-India Centre และ ASEAN-India Trade and Investment Centre
๘. การประชุมสุดยอดอาเซียน-UN ครั้งที่ ๕ ได้แก่ ความสัมพันธ์อาเซียน-UN ประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจและ
การพัฒนา การส่งเสริมความเชื่อมโยง การบริหารจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิมนุษยชน
๙. การประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย ตะวั น ออก ครั้ ง ที่ ๘ ได้ แ ก่ การเมื อ งและความมั่ น คง เศรษฐกิ จ และการเงิ น
ความเชื่อมโยง ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ การศึกษา และสาธารณสุข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง บทเพิ่มเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรปอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบต่อบทเพิ่มเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาค
ระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : READI) โดยสาระสาคัญของบทเพิ่มเติมของความตกลงฯ
ได้แก่ เพิ่มจานวนเงินความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปอีก ๓.๓ ล้านยูโร จากเดิม ๔ ล้านยูโร รวมเป็นเงิน ๗.๓ ล้านยูโร โดยอาเซียน
๔๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

จะใหการสนับสนุนในสวนที่มิใชเงินมูลคา ๒๕๐,๐๐๐ ยูโร รวมทั้งขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ READI จาก ๘๔ เดือน
เปน ๑๐๘ เดือน ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของราชอาณาจักรไทย
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. อนุ มั ติ ใ ห เ ลขาธิ ก ารอาเซี ย นหรื อ ผู แ ทนเป น ผู ล งนามในบทเพิ่ ม เติ ม ของความตกลงฯ และให ก ระทรวง
การตางประเทศแจงเรื่องการเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนามในเอกสารดังกลาวผานคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
อาเซียน ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ
ระหวางประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินในการเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ จาก ๕๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๗๖,๐๘๒,๔๒๐ บาท โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะบริหารจัดการภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๒ เห็นชอบรางเอกสารวิสัยทัศนผูนํา (Leaders’ Vision) และรางแถลงการณที่ประชุมสุดยอดผูนํา (Summit
Communique) ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ไดยกรางขึ้น
และไดผานการพิจารณาจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกแลว โดยรางเอกสารวิสัยทัศนผูนํา ระบุถึงการรับรูสภาพ
ปจจุบันและแนวโนมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) เปนเครื่องมือสําคัญในการกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนรางแถลงการณที่ประชุมสุดยอดผูนําฯ เนนย้ําประเด็นสําคัญ
ของวิสัยทัศนผูนําและการกําหนดประเด็นเรงดวนที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกตองเรงดําเนินการเพื่อใหวิสัยทัศนผูนํา
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของ
ฝายไทยและมิใชการแกไขในสาระสําคัญ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. สําหรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินคาใชจาย จํานวน ๒๑,๘๘๒,๔๒๐ บาท ใหกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร) พิ จารณาปรับ แผน
การปฏิบั ติ ง านและแผนการใช จ า ยงบประมาณ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาดํ าเนิ น การต อ ไป โดยให ดํ า เนิ น การ
ตามขั้นตอนของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation ระหวางวันที่
๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ที่ประชุมรวมหารือตอแนวทางการบูรณาการความรวมมือตอขอริเริ่มการอํานวยความสะดวกการเดินทางภายใน
ภูมิภาคเอเปค ในประเด็นตาง ๆ ไดแก
๑.๑ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกการตรวจลงตราตอเศรษฐกิจ
๑.๒ โครงการแจงขอมูลผูโดยสารลวงหนา (Advanced Passenger Information Program) กอนที่ผูโดยสาร
จะเดินทางผานแดนโดยการแบงปนขอมูลผูโดยสารทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยลดความไมสะดวก
ของผูโดยสารในขณะดําเนินพิธีการตรวจคนเขาเมือง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๓ โครงการนักทองเที่ยวที่นาเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP) โดยมีแนวทางในการแยกประเภท
นักทองเที่ยวทั่วไปซึ่งมีความเสี่ยงต่ํา หรือเปนนักทองเที่ยวที่นาเชื่อถือออกจากนักเดินทางที่มีแนวโนมเปนอาชญากร ซึ่งเปน
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.๔ หลักการทาอากาศยานที่เปนมิตรกับนักทองเที่ยว โดยเนนระบบโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี มาตรฐาน
และความปลอดภัย
๒. ที่ประชุมรับรองแถลงการณรวมสําหรับการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation
๓. การหารือทวิภาคีระหวางผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากับรัฐมนตรีคมนาคมและสื่อสาร
ของไตหวัน (H.E. Yeh Kuang Shin) ทั้งสองฝายเห็นชอบใหเจาหนาที่ศึกษาความเปนไปไดในการหาแนวทางกระตุนการทองเที่ยว
ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการทองเที่ยวทางเรือสําราญ Cruise Tourism ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีเสนทางทองเที่ยวทางเรือสําราญ
๒ เสนทาง คือ เสนทางอาวไทยมีเรือสําราญจากตางประเทศเดินทางมาแวะที่แหลมฉบังและเกาะสมุย ดานฝงอันดามันแวะพัก
ที่เกาะภูเก็ต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙๒
และการหารือระดับทวิภาคี ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันที่ ๒๘ กันยายน-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวสุนทรพจนตอที่ประชุมเต็มคณะ โดยกลาวถึงนโยบายของรัฐบาล
ไทยที่ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนวาระแหงชาติ พรอมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการรวมผลิตบุคลากร
ตามความตองการของตลาดแรงงาน และใหมีการเพิ่มสัดสวนผูเรียนในสายอาชีวศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับสายสามัญ นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการจะไดรวมมือกับองคการยูเนสโกจัดการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกในประเทศไทย ไดแก การประชุม
ระดับโลกวาดวยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ ระหวางวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประชุมวาดวยความเปนพลเมืองโลก
ระหวางวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และการประชุมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกวาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ในชวงกลางป ๒๕๕๗
๒. ที่ประชุมฯ รับทราบการดําเนินโครงการตาง ๆ ภายใต ๕ สาขาหลัก ของยูเนสโก ไดแก สาขาการศึกษา สาขา
วิทยาศาสตรธรรมชาติ สาขาสังคมและมนุษยศาสตร สาขาวัฒนธรรม และสาขาสื่อสารมวลชน โดยการดําเนินโครงการในภาพรวมจะเนน
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ และเพิ่มเครือขายความรวมมือเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งนี้ องคการยูเนสโกไดใช
เงินงบประมาณปกติเพื่อดําเนินการในโครงการตาง ๆ รอยละ ๗๓ คือ ๓๗๗.๙ ลานดอลลารสหรัฐ จากที่ตั้งไวที่ ๕๑๗.๖ ลานดอลลารสหรัฐ
๓. ที่ประชุมฯ ไดมีการเลือกตั้งผูอํานวยการใหญของยูเนสโก ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งปรากฏวา นาง Irina
Gueorguieva Bokova ชาวบัลแกเรีย เปนผูชนะการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญยูเนสโก เปนสมัยที่สอง
๔. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุนที่ ๓ จํานวน ๔๑ คน
ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Institute Universitaire de Technologie : IUT) มหาวิทยาลัย Le Mans ซึ่งขณะนี้ไดมี
การจัดเตรียมใหนักเรียนเหลานี้เขาศึกษาหลักสูตรเตรียมความพรอมดานภาษาและวิชาการ ณ ศูนยภาษา สังกัดสถาบัน IUT
มหาวิทยาลัย Le Mans
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การคาและการลงทุน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ ในสวนที่
เกี่ยวของกับการคาและการลงทุน ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้
๑.๑ ตอตานมาตรการกีดกันทางการคา (Protectionist measures) ขยายเวลาที่จะคง (standstill) การไมนํา
มาตรการใหม ๆ ที่ เ ป น การปกป องทางการค า มาใช จ นถึ ง ป ๒๕๕๙ และเรี ย กร อ งให ส มาชิ ก องค ก ารการค า โลก (WTO)
แสดงเจตจํานงทางการเมืองและความยืดหยุนเพื่อใหการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ ๙ (The 9th WTO Ministerial
Conference : MC9) เมื่อวันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรรลุผลสําเร็จ สนับสนุนการเจรจา
๔๙ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ขยายขอบเขตสินคาภายใตความตกลงวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement : ITA Expansion)
ใหสามารถหาขอสรุปไดกอน MC9 โดยไดผลลัพธที่มีคุณคาเชิงพาณิชย นาเชื่อถือ ปฏิบัติได และสมดุล
๑.๒ ยืนยันการลดภาษีสินคาสิ่งแวดลอมของเอเปคใหเหลือรอยละ ๕ หรือต่ํากวา ภายในป ๒๕๕๘ และ
เห็นชอบการจัดตั้งเวทีหุนสวนภาครัฐและเอกชนเรื่องสินคาและบริการสิ่งแวดลอม (APEC Public-Private Partnership on
Environmental Goods and Services : PPEGS) เพื่อหารือประเด็นดานการคาและการลงทุนในอุตสาหกรรมดานสิ่งแวดลอม
ตลอดจนให ก ารส ง เสริ ม การค า สิ น ค า ที่ ส นั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น และทั่ ว ถึ ง โดยการพั ฒ นาชนบทและบรรเทา
ความยากจน นอกจากนี้ ตอตานและยกเลิกมาตรการที่กอใหเกิดการบิดเบือนทางการคา ใหความสําคัญกับเรื่องมาตรการที่ไมใช
ภาษี (non-tariff measures : NTMs) และใหการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสรางงานและเพิ่มขีดความสามารถทาง
การแขงขัน (APEC Best Practices to Create Jobs and Increase Competitiveness) เพื่อเสนอแนะนโยบายการสรางงาน
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แทนการใชมาตรการกําหนดเงื่อนไขใหใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ
๑.๓ รับรองแผนงานดานความเชื่อมโยงในกรอบเอเปค (APEC Framework on Connectivity) ประกอบดวย
ความเชื่อมโยง ๓ ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานสถาบัน และความเชื่อมโยงระหวางประชาชน และเพื่อบรรลุเปาหมายปรับปรุง
ประสิทธิภาพหวงโซอุปทานของเอเปคใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๘ ไดจัดตั้งกองทุ นเพื่อความเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน
(APEC Trade and Investment Liberalization Sub-Fund on Supply Chain Connectivity) เพื่อใชสําหรับกิจกรรม
เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
๑.๔ สงเสริมบทบาทสตรีและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อการมีสวนรวมมากขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนและตลาด สงเสริมความเปนสากล ใหความรูเรื่องการเงิน และการคุมครองผูบริโภค
ตลอดจนใหความสําคัญกับความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และทางอาหาร โดยสงเสริมความรวมมือและนโยบายแบบบูรณาการ
๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และขอสังเกตของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประสานงานอยางใกลชิดกับ
หนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด การดํา เนินการลดภาษีสินค า
สิ่งแวดลอมของเอเปค ใหรับฟงความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน รวมทั้งพิจารณามาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการเขาถึงการคาบริการ [APEC Services Trade Access Requirements
(STAR) Database] ควรมีการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ (Trade in Health Services) อยางรอบคอบในทุกกรอบความรวมมือ
รวมทั้งท าทีของประเทศไทยในการสนั บสนุนการเจรจาขยายขอบเขตสินคาภายใตความตกลงวาดว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Agreement : ITA Expansion) เพื่อใหสามารถหาขอสรุปไดกอนการประชุม MC9 ควรอยูบน
พื้นฐานของความยืดหยุนและระดับการพัฒนาดาน IT ที่แตกตางกัน และไมควรมีผลกระทบตอรายการสินคาออนไหวของความตกลง
การคาเสรีในกรอบอื่น ๆ ที่ไดลงนามไปแลว รวมถึงตองคํานึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม IT ภายในประเทศ และการปฏิบัติไดจริง
ตามกระบวนการศุลกากร เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําความตกลงในการเปนประเทศเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาแหงภาคีสถาบันปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหวางประเทศ (International Anti - Corruption Commission : IACA) ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เสนอ
ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทําความตกลงในการเปนประเทศเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาแหงภาคี
สถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางประเทศ (International Anti-Corruption Commission : IACA) ครั้งที่ ๒
ซึ่งจะจั ดขึ้นระหวา งวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูน ยการประชุม สหประชาชาติ กรุ งเทพมหานคร (United Nations
Conference Centre) และรางหนังสือตอบรับของฝายไทย
๑.๒ อนุมัติใหผูแทนไทยประจํา IACA เปนผูลงนามในหนังสือตอบรับของฝายไทย
๑.๓ หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไ ขความตกลงฯ ดั ง กล า ว ในส ว นที่ ไ ม ใ ช ส าระสํ า คั ญ หรื อ ไม ขั ด
ตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) โดยหากผูลงนามมิใช
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะตองไดรับหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ที่ออกโดย
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม) ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ของธนาคารโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) เพื่อเปนผูบริจาค
ในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ (International Development Association : IDA) ครั้งที่ ๑๗ (IDA17)
ใหแกธนาคารโลก กอนการประชุมเพิ่มทุนรอบที่ ๔ ในวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
๑.๒ ใหผูแทนกระทรวงการคลังแสดงเจตจํานง (Pledge) ดวยวาจาและแจงจํานวนเงินบริจาคเปนสกุลเงินบาท
จํานวน ๑๕๐ ลานบาท ในการประชุมเพิ่มทุนรอบที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
๑.๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามใน Instrument of Commitment (IOC) ภายในวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในตั๋วสัญญาใชเงินคลัง (Promissory Notes) ประเภทจายเงิน
เมื่อทวงถามและไมมีดอกเบี้ย จํานวน ๓ ฉบับ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒. ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามแผนการชําระ
เงินบริจาคเปนรายปตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองรางปฏิญญาลิมาวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรางปฏิญญาลิมาวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (Lima Declaration for
Inclusive and Sustainable Industrial Development)
๑.๒ อนุมัติใหหัวหนาคณะผูแทนไทยหรือผูแทนที่เขารวมการประชุมสมัยสามัญ (General Conference : GC)
ครั้งที่ ๑๕ ขององคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO
ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ใหการรับรองรางปฏิญญาฯ ดังกลาว ทั้งนี้ การรับรอง
ปฏิญญาฯ จะทําให UNIDO ตองปรับบทบาทการดําเนินงานใหเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีภารกิจที่สําคัญคือ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในประเทศที่ยากจน ผานการเผยแพรความรู ทักษะ ขอมูล และเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสงเสริมและกระตุนการจางงาน
สนับสนุนเศรษฐกิจที่มีการแขงขันอยางเสรี และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย ไปสูการเปนองคกรใหความชวยเหลือทางเทคนิคการฝกอบรม
การเสนอแนะนโยบายและขอแนะนํา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูและการปฏิบัติการที่เปนเลิศใหแกประเทศสมาชิก เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม
๑.๓ หากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นถ อ ยคํ า ของร า งปฏิ ญ ญาฯ ที่ ไ ม ส ง ผลกระทบต อ สาระสํ า คั ญ หรื อ ที่ ไ ม ขั ด ต อ
ผลประโยชนของประเทศ กอนที่จะมีการรับรองเอกสารดังกลาว ใหคณะผูแทนไทยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เกี่ยวกับประเด็นรางปฏิญญาฯ จะเขาขายการพิจารณาตาม ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หรือไม เห็นควรใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นควรจัดทําแผนงาน/กิจกรรมที่จะใช
ประโยชนจากรางปฏิญญาฯ อยางเปนระบบ และประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานที่หนวยงานตาง ๆ
จะขอรั บ การสนั บ สนุ น ตามเงื่ อ นไขของปฏิ ญ ญาฯ รวมทั้ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งานให ค ณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบเป น ระยะ ๆ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๕๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแหงสหพันธรัฐรัสเซีย
วาดวยความรวมมือดานพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานแหงราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงพลังงานแหงสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือดานพลังงาน โดยมีสาระสําคัญที่ระบุสาขาความรวมมือดาน
พลังงาน ไดแก น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ไฟฟา พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก และความ
รวมมืออื่น ๆ ที่เห็นชอบรวมกัน และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน) เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ
ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงพลังงานหารือรวมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรือ่ งนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
๒. รางบันทึกความเขาใจฯ ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ
ตามความเห็นชอบของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีนวาดวยความรวมมือดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการลงนามบั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งกรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย
แหงราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วาดวยความรวมมือดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Memorandum of Understanding between the Department
of Intellectual Property, Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand, and the Department of Science and
Technology, the General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of the People’s Republic
of China on Cooperation in the Areas of Geographical Indications) ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาแหงราชอาณาจักไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจฯ กับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแลกเปลี่ยนเอกสารทางไปรษณีย
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เปนการลงนามในตนฉบับคู ๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน มีผลบังคับใชตั้งแต
วันลงนาม และฝายจีนไดสงเอกสารการลงนามที่ครบถวนถึงกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๒. บันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา
แหงราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมความรวมมือดานตาง ๆ เชน
การแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ การจัดสัมมนา ฝกอบรม โครงการนํารองเพื่อคุมครองและจดทะเบียนสินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indications : GIs) ระหวางกัน การเยี่ยมแหลงผลิตสินคา GIs การจัดแสดงสินคา GIs การบริหารจัดการ
การควบคุมและการตรวจสอบการจดทะเบียนสินคา GIs และการจัดโครงการฝกอบรมภาคธุรกิจ เปนตน มีผลเปนระยะเวลา ๖ ป
และจะตออายุออกไปอีก ๒ ป โดยอัตโนมัติจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิกโดยการบอกกลาวเจตนาเปนลายลักษณ
อักษรไปยังคูสัญญาอีกฝายเปนระยะเวลาลวงหนาอยางนอย ๒ เดือน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัด ทํ าบั น ทึก ความเขา ใจว า ด วยการจั ดตั้ ง การปรึก ษาหารือ ทวิ ภาคี ระหวา งกระทรวงการต างประเทศแห ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือแหงสาธารณรัฐรวันดา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง การปรึ ก ษาหารื อ ทวิ ภ าคี ร ะหว า งกระทรวง
การตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือแหงสาธารณรัฐรวันดา (Memorandum of
Understanding on the Establishment of Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom
of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of Rwanda) โดยบันทึกความเขาใจฯ
มีวัตถุประสงคเ พื่อสรางกรอบการปรึกษาหารื ออยางเปนทางการเปนประจํา ในระดับปลัดกระทรวงหรือผูแ ทน เพื่อทบทวน
ความสัมพันธทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล
อันจะนํามาซึ่งการกระชับความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐรวันดาใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บันทึกความเขาใจฯ
จะมีผลใชบังคับในวันที่ลงนาม
๑.๒ อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเขาใจฯ
๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เพื่อให
สอดคล อ งกั บ ผลประโยชน แ ละนโยบายของไทย ให ก ระทรวงการต า งประเทศสามารถดํ า เนิ น การได โ ดยไม ต อ งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๒. สําหรับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใชจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายอื่น รายการคาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติตามความจําเปน
และเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเขาใจเรื่องความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินกับหนวยขาวกรองทางการเงิน
แหงราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เสนอ ดังนี้
๑. ใหสํานักงาน ปปง. จัดทําความตกลงกับหนวยขาวกรองทางการเงินแหงราชอาณาจักรกัมพูชา (The National Bank
of Cambodia) โดยใชรางบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ปรับปรุงใหมเปนตนแบบสําหรับการตกลงใหความรวมมือฯ
๒. ใหเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เปนผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ
๓. ใหสํานักงาน ปปง. ใชดุลยพินิจแกไขไดโดยมิตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเปนการแกไข
เพียงเล็กนอยที่ไมกระทบตอสารัตถะของรางบันทึกความเขาใจฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยวาดวยความรวมมือ
ดานพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานและรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยวาดวยความรวมมือดานพลังงาน (Memorandum of Understanding between the Government of
Turkmenistan and the Government of the Kingdom of Thailand on Energy Cooperation) โดยสาระสําคัญของ
รางบันทึกความเขาใจฯ ระบุถึงความรวมมือดานพลังงานในสาขาตาง ๆ ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ ไฟฟา การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และความรวมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานนโยบาย ดานโอกาสการลงทุน ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรดานพลังงานของทั้งสองประเทศ
๕๓ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)
เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ
๓. ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มใหแกผูลงนาม
๔. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ เพื่อให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงพลังงานหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงเติรกเมนิสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงเติรกเมนิสถาน (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and
the Government of Turkmenistan on Technical Cooperation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การสงคณะผูแทนไทยไปศึกษา ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา การแลกเปลี่ยนการไปปฏิบัติงาน
ของผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาสาสมัคร และอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม สงเสริมการศึกษา รวมทั้งจัดทําโครงการ
ที่กอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การใหความชวยเหลือในโครงการเฉพาะตางๆ ในสาขาที่มีความสําคัญตามนโยบาย
ของแตละฝาย และในสาขาที่เปนความสนใจรวมกัน รวมถึงความชวยเหลือในรูปแบบอื่นที่ตกลงรวมกัน
๒. อนุมัติใ หรองนายกรัฐมนตรีแ ละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ ไดรับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเขาใจฯ
๓. หากมีความจําเปน ตองแกไขปรับปรุงรา งบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชเนื้อหาสาระสําคัญของบันทึ ก
ความเขาใจฯ เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามในรางพิธีสารสรุปความตกลงเปดตลาดทวิภาคีระหวางประเทศไทยและเซเชลสภายใตกระบวนการภาคยานุวัติ
เปนสมาชิกองคการการคาโลกของเซเชลส
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในสารัตถะของรางพิธีสารสรุปความตกลงเปดตลาดทวิภาคีระหวางประเทศไทยและเซเชลสภายใต
กระบวนการภาคยานุวัติเปนสมาชิกองคการการคาโลกของเซเชลส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศไทยเรงรัดกระบวนการลงนาม
ในพิธีสารสรุปความตกลงฯ เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหประเทศอื่น ๆ เขาใจผิดวาการดําเนินการลาชาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค
เพื่อกีดกันการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของเซเชลส
๑.๒ ใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก หรือผูแทนเปนผูลงนามในพิธีสารฯ
๒. ทั้ง นี้ ไมตอ งจัด ทํา หนัง สือ มอบอํา นาจเต็ม (Full Powers) ใหแ กผูล งนามพิธีส ารฯ ตามความเห็น ของ
กระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓.ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบและศึกษากฎ ระเบียบ และมาตรการทางดานการคาและการลงทุนของเซเชลส เพื่อใหสามารถ
ใชประโยชนจากขอตกลงทางการคาไดโดยไมเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการดวย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามในรางความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทยและภูฏาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในสารัตถะของรางความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทย
และภูฏาน (Trade Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Royal Government
of Bhutan) โดยรางความตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมสาขาความรวมมือทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ ประกอบดวย
๑.๑.๑ ความร ว มมื อ ด า นการค า /การลงทุ น การอํ า นวยความสะดวกทางการค า การท อ งเที่ ย ว
การกอสราง ดานสุขภาพ/การรักษาพยาบาล การศึกษา ดานพลังงาน ดานโลจิสติกส รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)
๑.๑.๒ การยกเวนภาษีนําเขาสําหรับสินคาที่นําเขามาชั่วคราวเพื่อใชเปนตัวอยาง/สินคาโฆษณาที่ไมมี
มูลคาเชิงพาณิชย เครื่องมือ/ชิ้นสวนสําหรับการประกอบและซอมแซม และสินคาสําหรับแสดงในงานแสดงสินคาซึ่งจะตองสงกลับไป
(Re-export) โดยใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของแตละภาคี
๑.๑.๓ การจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee : JTC) เพื่อทบทวนการดําเนินการ
ตามความตกลงทางการคาฉบับนี้ พิจารณาแนวทางขยายการคาระหวางกัน และจัดทําขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการคาระหวางกัน
๑.๑.๔ การสงเสริมและอํานวยความสะดวกการติดตอทางธุรกิจระหวางบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ผานการแลกเปลี่ยนการเยือนและสงเสริมการเปดสาขาธุรกิจในแตละภาคี โดยใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ
แตละภาคี
๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนเปนผูลงนามในรางความตกลงฯ
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหผูลงนามตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และเรงสรางความเขาใจกับภาคเอกชนในรายละเอียดของความตกลงฯ
เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากความรวมมือทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อขยายไปสูความรวมมือ
ในดานอื่น ๆ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานวาดวยการยกเวน
การตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานวาดวยการยกเวน
การตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand
and the Government of Turkmenistan on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports)
โดยสาระสําคัญของความตกลงฯ เปนการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเขา -ออก เดินทางผาน และพํานักอาศัย
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตของประเทศคูภาคี โดยผูถือหนังสือเดินทางดังกลาวสามารถพํานักในประเทศผูรับไดไมเกิน ๓๐ วัน
นับจากวันที่เดินทางเขามา อยางไรก็ตาม ประเทศคูภาคีสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยกเวนการตรวจลงตราไดดวยเหตุผล
ดานความมั่นคงแหงชาติ ผลประโยชนแหงชาติ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และสาธารณสุข
๒. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
ความตกลงฯ
๓. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางความตกลงฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

๕๕ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางแถลงการณรวมวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานรถไฟโดยแลกเปลี่ยน
กับสินคาเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on the Railway
Infrastructure Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการหารือระหวางฝายไทยและฝายจีนเกี่ยวกับความรวมมือระหวางสองประเทศในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานรถไฟในประเทศไทยโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทย (ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ
๒. ในการดําเนินการตามผลการหารือดังกลาว ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย เปนตน ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางถอยแถลงรวมในโอกาสประธานาธิบดีเติรกเมนิสถานเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางถอยแถลงรวม (Joint Statement) ระหวางไทย-เติรกเมนิสถาน ในโอกาสเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการของประธานาธิบดีเติรกเมนิสถาน ระหวางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเอกสารถอยแถลงรวมฯ
มี ส าระสํ า คั ญ เพื่ อ เป น การยื น ยั น เจตนารมณ ร ว มและแสดงความมุ ง มั่ น ของรั ฐ บาลไทยและเติ ร ก เมนิ ส ถานในการกระชั บ
ความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศดานความสัมพันธในกรอบทวิภาคี และความรวมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี และอนุมัติ
ใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองรางถอยแถลงรวมฯ
๒. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางถอยแถลงรวมฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชน
ของประเทศไทยก อนมี การเผยแพร ถอยแถลงรวมฯ ใหกระทรวงการต างประเทศสามารถดํา เนิน การไดโ ดยไมตอ งนํา เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงบรูไนดารุสซาลามวาดวยการยกเวนการตรวจ
ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบตอรางหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงบรูไนดารุสซาลามวาดวย
การยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถ ือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (Exchange of Notes between the Government
to the Kingdom of Thailand and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam
on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official Passports) ซึ่งเปนเอกสารกําหนดกรอบความรวมมือวาดวย
การยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหวางกัน เพื่อกระชับความสัมพันธฉันมิตร
และเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขา แวะผาน และพํานักอยูในดินแดนของทั้งสองประเทศเปนระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน
รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการเดินทางเขาและออก โดยการดําเนินการดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานของการประติบัติตางตอบแทน
๒. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามในรางหนังสือ
แลกเปลี่ยนดังกลาว
๓. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน
ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Project
on Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะที่ ๒ (Verbal Note)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการจัดทํารางหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน
ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Sustainable Port
Development in the ASEAN Region : SPD) ระยะที่ ๒ (Verbal Note) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ป ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๖ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๒ เห็นชอบการจัดทํารางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน
ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-เยอรมนี ระยะที่ ๒ (ASEAN-German Technical Cooperation Sustainable
Port Development in the ASEAN Region : SPD)
๑.๓ เห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรางความตกลงฯ
แทนประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวในประเด็นที่ไมใชหลักการสําคัญ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของเลขาธิการอาเซียนหรือผูที่เลขาธิการอาเซียนมอบหมายเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๑.๔ ใหกระทรวงการตางประเทศแจงสํานักเลขาธิการอาเซียนผานคณะผูแทนไทยถาวรประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา
เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบของรัฐบาลไทยตอรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรางความตกลงฯ และใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทน
เปนผูลงนามในรางเอกสารดังกลาว
๒. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสํานักงบประมาณ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการทําความตกลงระหวางประเทศโดยอาเซียนที่กําหนดใหรัฐบาลไทย
จะตองยินยอมผานคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา ในการลงนามรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยสวนราชการ
เจาของเรื่องจะตองเสนอรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนาม
ในรางหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาว และภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนดานสิ่งแวดลอมไดมีการจัดทําระบบ Manifest System
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลไกของอาเซียนเพื่อสงเสริมการเฝาระวังและติดตามการลักลอบทิ้งของเสียที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการทิ้งของเสีย
จากการเดินเรือทะเล (ASEAN Mechanism to Enhance Surveillance against Illegal Desludging and Disposal of Tanker
Sludge at Sea) โดยเปนหลักการรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น ในการดําเนินโครงการควรนําเรื่องระบบ Manifest System
มาพิจารณาดวย นอกจากนี้ เห็นควรใหกระทรวงคมนาคม และการทาเรือแหงประเทศไทย ในฐานะผูกํากับดูแลและบริหารทาเรือ
นําองคความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับทาเรือแหงอื่นภายในประเทศ เพื่อยกระดับการบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในมาตรฐานเดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรางถอยแถลงของประธาน (Chair’s Statement) ฉบับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ สําหรับ
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๑ (the 11th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM 11)
โดยรางถอยแถลงฯ เปนการแถลงเจตนารมณทางการเมืองและนโยบายที่มีนัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ ประกอบกับ
การเขารวมการประชุมและรวมรับรองเอกสารผลการประชุม ASEM FMM 11 เปนการสะทอนทาทีและเจตนารมณรวมกันระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิก ASEM
๑.๒ อนุมัติใหผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย หรือผูแทน
รับรองเอกสารดังกลาว
๕๗ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๓ หากมีการปรับเปลี่ยนถอยคําของรางเอกสารผลการประชุม ASEM FMM 11 ที่ไมสงผลกระทบ
ตอสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทยกอนจะมีการรับรองเอกสารดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศ
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เห็นควรพิจารณา
จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรวมมือกับประเทศสมาชิก ASEM ในดานที่มีความสนใจรวมกัน รวมทั้งปรับปรุงถอยคํา
ในเอกสารดังกลาวเพื่อใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปวาดวยความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปวาดวยความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Letter of Intent between the Kingdom of Thailand and the European Union on Cooperation
in the Field of Sustainable Tourism) โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ มีสาระสําคัญเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเที่ยวของทั้งสองฝาย
ดานการบริการการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และการแขงขันดานการทองเที่ยว รวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของหนวยงานดานการทองเที่ยวของทั้งสองฝายและผูมีสวนได
สวนเสีย รวมถึงฝายวิชาการดานการอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การลงทุนขนาดกลางและขนาดยอม
การฝกอบรม การปรับปรุงการบริการดานการทองเที่ยว ทั้งนี้ หากกอนการลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางหนังสือ
แสดงเจตจํานงฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ (โดยระบุ
ตําแหนง) ในโอกาสการเยือนไทยของนาย Antonio Tajani รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และกรรมาธิการดานอุตสาหกรรม
และกิจการวิสาหกิจและคณะ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารับขอสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรพิจารณาความสอดคลอง
และเชื่อมโยงกันในเนื้อหาของกรอบนโยบายดานการทองเที่ยว (Communication on Tourism) เพื่อกําหนดความรวมมือดานการทองเที่ยว
ที่อยูในความสนใจรวมกันที่จะเปนประโยชนกับทั้งสองฝาย และควรพิจารณาประเด็นที่เชื่อมโยงที่มีผลกระทบทางออม (Indirect
Impacts) กับเรื่องการทองเที่ยว เชน ความปลอดภัยของยานพาหนะสําหรับนักทองเที่ยว การคุมครองสิทธิ์ของนักทองเที่ยว
รวมถึงการแขงขันในธุรกิจทองเที่ยว การเปดตลาดการบริการดานการทองเที่ยว ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการหารือเชิงนโยบายดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระหวาง
สหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการหารือเชิงนโยบายดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ระหวางสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย (Letter of Intent on an SME Policy Dialogue between the European Union
and the Kingdom of Thailand) ในระหวางการเยือนราชอาณาจักรไทยของนาย Antonio Tajani รองประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปดานอุตสาหกรรมและกิจการวิสาหกิจ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยหนังสือ
แสดงเจตจํานงฯ มีสาระมุงเนนการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลในดานนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
การสงเสริมใหเกิดพันธมิตรทางธุรกิจระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้ หากกอนการลงนามมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กระทรวงอุตสาหกรรม หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ดังกลาว
๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการสนับสนุนและ
สงเสริมใหกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ที่มีศักยภาพของตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้น
๓. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของผูประกอบการภาคเอกชนดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในความรวมมือระหวางสหภาพยุโรป
กับราชอาณาจั กรไทยมากขึ้ น เพื่อนํ าไปสูการเชื่ อมโยงทางธุ รกิจ ที่มีศั กยภาพระหว างกั น โดยใหความสํ าคัญ กับการติ ดตาม
ประเมินผลเพื่อนําไปสูการขยายความรวมมือที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการยกระดับความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวาง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการตางประเทศและพาณิชยแหงนิวซีแลนด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ
๑.๑ การจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent : LOI) วาดวยการยกระดับความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการตางประเทศและพาณิชย
แหงนิวซีแลนด โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ มีสาระสําคัญคือ พัฒนาและสงเสริมความรวมมือดานการทองเที่ยว อํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวและสงเสริมการเดินทางใหกับประชาชนของทั้งสองประเทศ สนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลดานการทองเที่ยว
รวมทั้ ง สถิ ติ แ ละสื่ อ ประชาสัม พั น ธ ด า นการท อ งเที่ ย ว สง เสริ ม และยกระดั บ การท องเที่ ย วและกิจ กรรมของทั้ง สองประเทศ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การสั มมนา และการประชุมเชิงปฏิ บัติการดานการบริการและการทองเที่ยว ตลอดจนแลกเปลี่ย น
ความเห็นดานการทองเที่ยวภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการรวมระดับรัฐมนตรีไทย-นิวซีแลนด ทั้งนี้ หากกอนการลงนาม
มีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
วาดวยการยกระดับความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การตา งประเทศและพาณิชยแ หงนิ วซี แลนด (โดยระบุ ตํา แหนง) ในโอกาสการเยือ นไทยของนายจอห น คีย นายกรั ฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวนิวซีแลนด ระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. ให ก ระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ถ อ ยคํ า ในหนั ง สื อ แสดงเจตจํ า นงฯ ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ
ใหครบถวน ถูกตองตรงตามฉบับภาษาไทย กอนการลงนามตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แถลงขาวรวม (Joint Press Statement) ในระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี
นิวซีแลนด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรางแถลงขาวรวม (Joint Press Statement) ไทย-นิวซีแลนด ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี
นิวซีแลนดเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยรางแถลงขาวรวมฯ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศ และการตอยอดผลการเยือนนิวซีแลนดอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งผลักดันความรวมมือทวิภาคีในมิติดานตาง ๆ อาทิ การคาและการเชื่อมโยงธุรกิจ การศึกษา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการทองเที่ยว ตลอดจนความรวมมือในกรอบพหุภาคี นอกจากนี้ ยังสะทอนถึ ง
ความสัมพันธและความรวมมืออันแนนแฟนตลอด ๕๗ ป นับตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยและนิวซีแลนด
๑.๒ อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองแถลงขาวรวมฯ
๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๕๙ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. ให กระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิ ชย
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการตามผลการเยือนนิวซีแลนดอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(เรื่อง สรุปผลการเยือนนิวซีแลนดอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี) รายงานความคืบหนาในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ไปยังกระทรวงการตางประเทศโดยดวนดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของรองนายกรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรี วาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ระหวางวันที่ ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเขารวมการประชุม The Second
FAO Ministerial Meeting on International Food Prices ณ องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ณ สาธารณรัฐอิตาลี และเดินทางไปรวมการหารือกับผูนําเขาสินคา
อาหารและสินคาเกษตรของไทย รวมทั้งศึกษาดูงานแสดงสินคางาน Anuga 2013 ณ เมืองโคโลญจน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การประชุม The Second FAO Ministerial Meeting on International Food Prices เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐอิตาลี
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ไดกลาว
สุนทรพจน เกี่ย วกับ เรื่อ งระดับราคาและความผันผวนของราคาอาหารโลก เนนถึ งการกํา หนดพื้นที่ เพาะปลู ก (Agricultural
Zoning) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายดังกลาวขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตสินคาเกษตรโดยการถายทอดความรูใหแก
เกษตรกรในดานการคัดเลือกพืชใหมีความเหมาะสมกับสภาพดินและสภาพภูมิอากาศเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและจํานวนมากขึ้น
ซึ่งนโยบายดังกลาวทําใหประเทศไทยสามารถบริหารจัดการอุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) ของสินคาเกษตรและอาหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการอาหารของผูบริโภคได นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังริเริ่มดําเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแหงภาคพื้นเอเชีย (ASEAN Food Security Information
System) เพื่อสนับสนุนขอมูลอุปทานของสินคาเกษตรซึ่งนําประยุกตใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการลดการผันผวน
ของราคาอาหารได โดยการใช ป รัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว ฯ เป น แนวทาง และได สง เสริ ม
ใหเกษตรกรรายยอยเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่ใชบริโภคในครัวเรือนยังคงเปนแนวทางสําคัญ ซึ่งเกษตรกรรายยอยสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัว และเกษตรกรสามารถลดคาใชจายอาหารได จึงทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบจากการผันผวนของราคาอาหารนอยลง
๑.๒ นาย Jose Graziano da Silva ผูอํานวยการใหญ (Director General) องคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO) กลาววา การประชุมฯ มุงสะทอนใหมีการตระหนักถึงความสําคัญของราคาอาหาร รวมทั้งการหาวิธีการ
แกไขปญหาความผันผวนของราคาอาหารโลก ซึ่งการขาดแคลนอุปทานอาหารจะสงผลใหอาหารในทองตลาดโลกไมเพียงพอ
และนําไปสูการผลิตอาหารที่มีราคาสูงขึ้น โดยการปรับปรุงการผลิตธัญพืช รวมถึงการหาทรัพยากรแหลงน้ําที่เพียงพอเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดราคาอาหาร รวมทั้งการปรับปรุงและปองกันราคาอาหารในตลาดโลกใหคงที่ ซึ่งเปนเรื่องที่จําเปนและตอง
ควบคุม
๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ไดเขาศึกษาดูงาน
Anuga 2013 จัดขึ้นระหวางวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองโคโลญจน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนงานมหกรรม
แสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกที่รวบรวมผูประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วโลก
กวา ๖,๕๐๐ ราย จาก ๑๘๐ ประเทศมารวมไวหนึ่งเดียวบนพื้นที่ขนาด ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีผูเขาชมไมต่ํากวา ๑๕๐,๐๐๐ คน
โดยงานนี้จะเปดโอกาสในการนําเสนอสินคาที่มีศักยภาพของแตละประเทศ รวมทั้งการติดตอทางการคาจากประเทศตาง ๆ
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๖๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พ
เรื่อง ทาทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบทาทีไทยในการประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Conference : MC) ขององคการการคาโลก (World
Trade Organization : WTO) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ ในประเด็นเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation : TF)
เกษตร (Agriculture) และการพัฒนา (Development) รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDCs issues) และให
ผูแทนไทยพิจารณาใชดุลยพินิจตามสถานการณ ตามความเหมาะสมในเรื่องอื่นใดที่จะเปนประโยชนตอไทย ตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ
๒. กรณีการใชดุลยพินิจของผูแทนไทยจะตองอยูในกรอบของพันธกรณีภายใตกรอบการเจรจาการคาพหุภาคี
ภายใตองคการการคาโลกและกรอบการเจรจาเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับองคการการคาโลกที่ไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาไวแลว
๓. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เกี่ยวกับกรณีที่ที่ประชุม
รัฐมนตรี ขององคการการคาโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ จะริเริ่มการเจรจาภายใตกรอบการเจรจาการคาพหุภาคีภายใตองคการ
การคาโลกในประเด็นอื่นใดที่อยูนอกกรอบการเจรจาการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกและกรอบการเจรจาเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับองคการการคาโลก ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา กระทรวงพาณิชยจะตองเสนอแกไขกรอบการ
เจรจาฯ ใหครอบคลุมถึงประเด็นที่เพิ่มขึ้นและขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่จะดําเนินการเจรจาในเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้
กระทรวงพาณิชยควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันมาตรการรองรับผลกระทบไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งควรเรงประชาสัมพันธและพัฒนาฐานขอมูลใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากขอตกลงและนําไปใชเปนแนวทางในการปรับตัวใหสอดคลองกับระเบียบขอปฏิบัติในดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของตอไปได เปนตน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นตอรางความตกลงวาดวยการจัดหาและการบริการตางฝายระหวางกระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา (ACQUISITION AND CROSS-SERVICING AGREEMENT BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE DEPARTMENT OF DEFENSE
OF THE UNITED STATES OF AMERICA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑. ใหกระทรวงกลาโหมจัดทําความตกลงวาดวยการจัดหาและการบริการตางฝายระหวางกระทรวงกลาโหม
แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา (ACQUISITION AND CROSS-SERVICING AGREEMENT
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE
UNITED STATES OF AMERICA) โดยรางความตกลงฯ มีสาระสําคัญเพื่ออํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง
ตางตอบแทนระหวางคูภาคี สําหรับใชเปนหลักในระหวางการฝกรวม การฝกอบรม การวางกําลัง การขอใชทาเรือ การปฏิบัติการ
หรือความรวมมืออื่น ๆ หรือเหตุการณที่มิไดคาดหมายลวงหนา หรือความจําเปนเรงดวน ซึ่งคูภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจตองการ
การสนับสนุนในการสงกําลังบํารุง สิ่งอุปกรณ และการบริการ โดยแลกเปลี่ยนกับการชําระดวยเงินสด หรือการจัดการสนับสนุน
ในการสงกําลังบํารุงสิ่งอุปกรณ และการบริการตางตอบแทนใหกับกําลังทหารของคูภาคีผูจัดหาให
๒. ใหรองเสนาธิการทหารเปนผูลงนามในรางความตกลงฯ
๓. หากมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางความตกลงฯ โดยไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ
ของรางความตกลงฯ ใหกระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม

๖๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางปฏิญญามานามาสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางปฏิญญามานามา (Manama Declaration) โดยสาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนเอกสารที่ระบุ
ความคืบหนาในการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation
Dialogue : ACD) และเปนเอกสารแสดงเจตนารมณใหประเทศสมาชิกดําเนินนโยบายเพื่อสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานการทองเที่ยว
ภายในเอเชียและในสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในระดับประชาชน และการเสริมสราง
ศักยภาพดานการทองเที่ยวโดยการพัฒนาความเชื่อมโยงดานคมนาคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค รวมทั้งใหความสําคัญกับการสงเสริม
การคาเสรีและการลงทุนระหวางประเทศในเอเชีย การพัฒนากลไกเพื่อคุมครองการลงทุน และความรวมมือในการแบงปนความรู
ความเชี่ยวชาญระหวางศูนยกลางทางการเงินในเอเชีย เพื่อขยายตลาดทุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันทางการเงิน
ของเอเชีย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการถายเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร และน้ํา
ตลอดจนยืนยันความจําเปนในการตอตานการกอการรายในทุกรูปแบบ โดยเรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมกันสงเสริมความเขาใจ
ระหวางกลุมอารยธรรม วัฒนธรรม และศาสนาตาง ๆ และรวมกันตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัด
๒. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูไดรับมอบหมายรวมรับรองรางปฏิญญาฯ
๓. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้ง
ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร และใหกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงอุ ตสาหกรรม สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามผลการประชุมดังกลาวตอไป ตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
๑. ความสัมพันธทางการคา ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก สงเสริมและอํานวยความสะดวกการคาระหวางไทย
กับสิงคโปรใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น ติดตามปญหา/อุปสรรคทางการคาและนําขึ้นหารือกับสิงคโปรเพื่อหาแนวทางแกไข และสนับสนุน
การดําเนินงานความรวมมือภายใตกรอบอาเซียน
๒. ความรวมมือดานการทองเที่ยว ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อกําหนด
แนวทางและกิจกรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเรือสําราญ และจัดทําแผนงานความรวมมือดานการทองเที่ยวเรือสําราญระหวาง
ไทยกับสิงคโปร
๓. ความรวมมือดานสินคาเกษตรและอาหาร ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก สานตอความรวมมือและประสานงาน
รวมกับฝายสิงคโปร คือ Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) เพื่อการดําเนินการใหเกิดผลในเรื่องการอนุญาตใหโรงงาน
ไกสดแชเย็นแชแข็งของไทยสงออกไปสิงคโปรเพิ่มขึ้น การผลักดันใหสิงคโปรอนุญาตนําเขาไกปรุงสุกจากไทยเปนสายการผลิต
การผลักดันใหสิงคโปรอนุญาตนําเขาสุกรแชเย็นแชแข็งจากไทย และการเขามาลงทุนเลี้ยงสุกรในไทยเพื่อสงออกไปยังสิงคโปร
๔. ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก จัดทํารายละเอียดขอบเขตความรวมมือ
โครงการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส OTOP ของไทย เพื่อนําไปสูการจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ Infocomm Development Authority (IDA) ของสิงคโปร และติดตามการดําเนินงาน
ตาม MOU ๒ ฉบับ คือ MOU ระหวางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) กับ Media
Development Authority (MDA) ของสิงคโปร และ MOU ระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
Infocomm Development Authority (IDA) ของสิงคโปร
๕. ความรวมมือดานโครงสรางพื้นฐาน ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก การใหขอมูลเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน
ในโครงการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานของไทยใหแ กภาคเอกชนสิง คโปร และการเขา มาลงทุนของสิ งคโปรในโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของไทย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๖. ความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกทางการคา ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก จัดทําแผนดําเนินการเพื่อไปสู
การจัดทําความตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual Recognition Agreement : MRA) ดาน Authorized Economic Operator
(AEO) ระหวางกรมศุลกากรไทยกับสิงคโปรใหแลวเสร็จและการลงนาม MRA ภายในกําหนดเวลาที่เหมาะสม และติดตาม
การประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาระหวางผูประสานงานดานศุลกากรของฝายไทยกับสิงคโปร
๗. การจัดประชุม STEER ครั้งที่ ๔ ไดแก ประสานกับฝายสิงคโปรเพื่อกําหนดวันและสถานที่ และดําเนินการ
จัดการประชุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการของนายเซบัสเตียน ปเญรา เอเชนีเก
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี ระหวางวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตามตารางประมวลประเด็นที่ตองติดตามที่กระทรวงการตางประเทศจัดทําตอไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดังนี้
๑. ให ก ระทรวงพาณิ ชย ป ระชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ ความตกลงการค า เสรี ไทย-ชิ ลี ให ท ราบโดยทั่ ว กั น เพื่ อ ให
ภาคเอกชนไทยไดใชประโยชนจากความตกลงอยางเต็มที่ โดยกระทรวงการตางประเทศจะมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงซันดิอาโก ดําเนินการในสาธารณรัฐชิลีอีกทางหนึ่งดวย
๒. ใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเรื่องการจัดทําความตกลง
ดานการลงทุนกับสาธารณรัฐชิลี
๓. ใหกระทรวงคมนาคมติดตามและเรงรัดการเจรจาจัดทําความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศกับสาธารณรัฐชิลี
๔. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีติดตามและเรงรัดการจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางสถาบันดาราศาสตร
แห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน) กั บ คณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ยการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องสาธารณรั ฐ ชิ ลี
(CONICYT)
๕. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
รวมกับกระทรวงการตางประเทศ พิจารณาศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําความตกลง Work and Holiday กับสาธารณรัฐชิลี

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

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การแกไขปญหาสินคากุงและปาลมน้ํามัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอวา เพื่อใหมีบุคคล (รัฐมนตรี) ที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ
การดําเนินมาตรการตาง ๆ รวมทั้งเปนผูประสานงานกิจการดานสินคาเกษตรกรณีสินคากุงและปาลมน้ํามันในทํานองเดียวกับสินคาเกษตร
ที่สําคัญอื่น ๆ ทั้ง ๕ ชนิด (ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย และยางพารา) ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายไปแลว ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร) จึงมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบ
และประสานการดําเนินการเกี่ยวกับสินคาเกษตรเพิ่มเติมอีก ๒ ชนิด ดังนี้
๑. กุง นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี
๒. ปาลมน้ํามัน นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทานดังกลาวทําหนาที่รวบรวมขอมูลและประสานการดําเนินงานกับรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับสินคาเกษตรแตละชนิด โดยภารกิจหลักในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ยังคงเปนความรับผิดชอบของรัฐมนตรีและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ปกติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ (๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานวา การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ในครั้งตอไป
หนวยงานที่เกี่ยวของไดหารือรวมกันแลวเห็นควรจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเปน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ครั้งสุดทายของป ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์) เปนเจาภาพหลัก และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจะดําเนินการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง วงเงิน ๒ ลานลานบาท ที่อําเภอหาดใหญ ในชวงเวลาดังกลาวดวย
๒. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอวา เพื่อใหการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ในป ๒๕๕๗
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการปรับปรุงรูปแบบและจัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ เปนการลวงหนา
ใหเหมาะสม โดยในสวนของโครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่จะเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ในแตละครั้งควรมีการศึกษาขอมูล
และอาจจัดทําโครงการไวลวงหนาเปนโครงการใหญโครงการเดียวที่เปนประโยชนและสอดคลองตอความตองการของพื้นที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนและการสรางรายไดใหแกทองถิ่น โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติรับไปพิจารณาดําเนินการรวมกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ
และหนวยงานที่เกี่ยวของตามแนวทางดังกลาว แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑. โครงการในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน ๕ จังหวัด (จังหวัดสงขลา
สตูล ยะลา นราธิวาส และปตตานี) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ ๒๙๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑.๑ กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ไดแก โครงการถนนเชื่อมตอดานชายแดนบานประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา โครงการที่พักริมทาง (Amazing Rest Area) โครงการศูนยบริการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการและ OTOP กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปตตานี) และโครงการติดตั้งเครื่องตรวจจับภาพใตทองรถ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๒ จั งหวั ดสงขลา ได แก โครงการก อสร างถนนลอดทางรถไฟเพื่ อแก ไขป ญหาจราจร โครงการแก ไขป ญหา
ความเดือ ดรอ นของประชาชนในพื้ น ที่เ ศรษฐกิ จ สํา คั ญของจั ง หวั ด สงขลา โครงการผลิต ภัณ ฑ ยางคอม-ปาวด (Compound
Rubber) และการปรับปรุงโรงอัดยางกอนในสถาบันเกษตรกร โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาล
เมืองสตูล และโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองละงู
๑.๓ จังหวัดยะลา ไดแก โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและที่พักริมทางจากเบตงสูทะเลสาบปาฮาลาบาลาจังหวัด
ยะลา
๑.๔ จังหวัดนราธิวาส ไดแก โครงการกอสรางศูนยการคาชุมชนอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โครงการ
เพิ่มศักยภาพดานชายแดนบูเกะตา โครงการปรับปรุงเขื่อนทาพระยาสายบริเวณพลับพลาที่ประทับ โครงการพัฒนาศาลเจาแมโตะโมะ
ใหเปนศูนยรวมแหงความศรัทธาและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉิน เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพประชาชนจังหวัดนราธิวาส และโครงการสงเสริมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญ
แบบบูรณาการภาครัฐและเอกชน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖)
๑.๕ จังหวัดปตตานี ไดแก โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดปตตานี โครงการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําและปองกันน้ําเค็มเพื่อเสริมสรางสันติสุขบานสารวัน จังหวัดปตตานี และโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดปตตานี
๒. การประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) กําหนดในวันศุกรที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๔ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุม จังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที จํานวน ๒๑ โครงการ วงเงิน
รวม ๕๒๒.๙๓ ลานบาท โดยใหหนวยงานเจาของโครงการเรงจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดสงใหสํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห เพื่อสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใชจาย
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตอไป
๑.๒ ในกรณีโครงการใดที่หนวยงานทองถิ่นตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภายหลังจาก
กอสรางโครงการแลวเสร็จ ใหจังหวัดประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดขอยุติที่ชัดเจน กอนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณตอไป
๑.๓ โครงการที่เ กี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําของทุกจังหวัดใหสง รายละเอียดการออกแบบโครงการ
เบื้องตนเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยพิจารณาใหความเห็นในรายละเอียดกอนดําเนินโครงการ
๑.๔ เห็นชอบในหลักการของกรอบขอเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (จังหวัด
ลพบุรี อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท) รวม ๔ จังหวัด จํานวน ๓๑ โครงการ วงเงินรวม ๑๖,๔๒๓.๔๒ ลานบาท โดยใหหนวยงาน
รับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของแลวแตกรณี เพื่อใหสํานักงบประมาณใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป
ตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน
๒. ในสวนของโครงการเมืองเมล็ดพันธุขาว ชัยนาท วงเงิน ๗๔.๕๔๗๓ ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการขาว) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ [ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (ไบโอเทค)] เพื่อดําเนินงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุขาว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งพัฒนาใหจังหวัดชัยนาท เปนศูนยกลางผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ดีที่สุดของประเทศและของโลก
เชนเดียวกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI) ตอไป

๖๕ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงพิจารณากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเมล็ดพันธุขาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว
และดําเนินการใหมีการใชพันธุขาวใหเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกในแตละพื้นที่ โดยใหนํามาใชใหทันตอการเพาะปลูกขาวนาปรัง
รอบที่ ๒
๔. ใหกระทรวงการตางประเทศประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดจังหวัด
ที่จะตองดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดของประเทศเพื่อนบาน ภายใต
แผนยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศใหชัดเจน โดยใหกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพืน้ ที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑. ความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่โครงการที่มีความพรอมและมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งสามารถดําเนินการ
ไดทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ จังหวัดนนทบุรี อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท โดยให
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง
รายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น และจั ด ส ง ให สํ า นั ก งบประมาณโดยเร ง ด ว น พร อ มทั้ ง ให รั บ ความเห็ น
ไปดําเนินการตอไป
๑.๑ ความเห็นของรัฐมนตรีวาการฯ รัฐมนตรีชวยวาการฯ ผูแทนรัฐมนตรีวาการฯ และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวง ที่ลงพื้นที่โครงการในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ตอโครงการที่มีความพรอม
และสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการศูนยพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุทองถิ่นเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาและบูรณะทางหลวงเพื่อความปลอดภัยและเชื่อมโยงระหวางจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โครงการ
สง เสริ มการตลาดสิ นค า เกษตรปลอดภัย กลุ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ๒ ในพื้ นที่ จัง หวัด อ างทอง โครงการพั ฒ นาสวนน้ํ า
เพื่อสุขภาพและการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี โครงการเจาพระยาแลนด ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวระดับชั้นพันธุหลักและชั้นพันธุขยายเพื่อเสริมสรางระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
๑.๒ ความเห็ น ของรองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การฯ รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การฯ ผู ช ว ยรั ฐ มนตรี ว า การฯ
เลขานุการรัฐมนตรีฯ ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง ที่ลงพื้นที่โครงการในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท
ของจังหวัด ๔ จังหวัด
๑.๒.๑ จังหวัดลพบุรี มีแผนงานโครงการที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการ
กอสรางศูนยสงเสริมบริการเยาวชนและผูสูงวัย (จังหวัดลพบุรี) ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี โครงการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรทําการเกษตรอาหารปลอดภัย ตําบลศิลาทิพย อําเภอชัยบาดาล และตําบลคลองเกตุ อําเภอโคกสําโรง
โครงการยกระดับเขตเมืองเกาลพบุรีเปนจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน อําเภอเมือง
ลพบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําอางเก็บน้ําหวยใหญ (วังแขม) อําเภอสระโบสถ โครงการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว
แกมลิงหนองสมอใสตามแนวพระราชดําริ และโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนเกษตรอาหารปลอดภัยพื้นที่แกมลิงหวยซับใต
๑.๒.๒ จังหวัดอางทอง มีแผนงานโครงการที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวของโรงสีขาวเทพประทาน ๒ ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก โครงการบริหารจัดการน้ําในเขตชุมชน
สําคัญเพื่อปองกันอุทกภัย อําเภอเมืองอางทอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตลาดกลางขาวเปลือกใหกับสถาบันเกษตรกรเพื่อขอรับ
การสนับสนุนโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล ตําบลปางิ้ว อําเภอเมืองอางทอง และตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
และโครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงหนองเจ็ดเสน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “อุทยานสวรรค ๑๑๕ ป อางทอง หนองเจ็ดเสน
เฉลิมพระเกียรติฯ” ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองอางทอง และตําบลสายทอง อําเภอปาโมก
๑.๒.๓ จังหวัดสิงหบุรี มีแผนงานโครงการที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการ
พัฒนาคายบางระจันใหเปนแหลงทองเที่ยวและเรียนรูทางประวัติศาสตร ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน โครงการพัฒนา
และปรับปรุงศูนยการเรียนรูเกษตรปลอดภัยในพื้นที่โครงการ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ตามที่สํานัก
งบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑ คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให ใ ช จ า ยจากงบกลาง รายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร รวม ๖ ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ
วงเงิน ๕,๖๕๓.๕๙๔๐ ลานบาท สํานักงบประมาณจัดสรรแลว รวม ๒๒๓ โครงการ วงเงิน ๕,๓๖๓.๐๒๓๕ ลานบาท
๑.๒ หนวยงานยกเลิกไมขอรับการจัดสรร ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมดินปากทอและสะพานเพื่อปองกัน
น้ําทวมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน ๕ ลานบาท ของกรมการปกครอง เนื่องจากโครงการดังกลาวไมสามารถ
ตอบสนองใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อการปองกันน้ําทวมตามที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
๒. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี
อุตรดิตถ ฉะเชิงเทรา กําแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๑๑๘ โครงการ โดยใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๘ โครงการ วงเงิน ๒,๗๗๙.๙๙๑๖ ลานบาท
๒.๒ หน ว ยงานขอรั บ การจั ด สรรแล ว ณ วั น ที่ ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ จํ า นวน ๑๐๙ โครงการ วงเงิ น
๒,๕๑๓.๘๐๒๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๒๔๘ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และสํานักงบประมาณจัดสรรแลว จํานวน
๑๐๙ โครงการ วงเงิน ๒,๔๙๙,๓๓๗๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๔๒๔๕ ของวงเงินที่ขอรับการจัดสรร
๒.๓ โครงการที่ไดรับอนุมัติงบกลางแตหนวยงานยังไมขอรับการจัดสรร จําแนกเปน ครม.สัญจร ณ จังหวัด
กําแพงเพชร ที่มอบหมายใหจังหวัดพิจิตรปรับปรุงขอเสนอโครงการ ขณะนี้อยูระหวางนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
จํานวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑๐๐ ลานบาท และ ครม.สัญจร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๘ โครงการ วงเงิน ๑๖๒.๑๗ ลานบาท
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเรงรัดหนวยงานใหขอรับการจัดสรรโดยดวนตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงขอเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันทีของจังหวัดพิจิตร จํานวน
๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๐ ลานบาท ไดแก โครงการขุดลอกคลองศิริวัฒน (บึงนาราง-บางลาย) วงเงิน ๕ ลานบาท โครงการ
กอสรางถนนลาดยางสายเนินสะอาด ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร-นาตาเซา ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชร วงเงิน ๑๘ ลานบาท โครงการระบบสงน้ําบานไทรโรงโขน-บานบางไผ-บานดงตะขบ วงเงิน ๒๐ ลานบาท
โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน ตําบลไผหลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๒ ลานบาท โครงการ
ระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจากแมน้ํานานไปตําบลทาหลวง วงเงิน ๑๕ ลานบาท และโครงการขุดลอกคลองหวยนอย
เชื่อมโครงการทอทองแดงผันน้ําจากแมน้ําปงลงสูแมน้ํายม วงเงิน ๓๐ ลานบาท โดยใหหนวยงานเจาของโครงการเรงจัดทํา
รายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดสงใหสํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห เพื่อสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงิน
งบประมาณที่เหมาะสม โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปจากกรมบัญชีกลางแลว
๑.๒ ให จั ง หวั ด พิ จิ ต รรั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
และสํานักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีโครงการใดที่หนวยงานทองถิ่นตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภายหลังจาก
กอสรางโครงการแลวเสร็จ ใหจังหวัดประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหไดขอยุติที่ชัดเจนกอนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการดําเนินโครงการตอไป
๒. คณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมวา กรณีการพัฒนาหรือฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่สําคัญที่ถูกบุกรุกจนไมเหลือ
สภาพธรรมชาติเดิม จําเปนจะตองบูรณาการการดําเนินการของหลายหนวยงาน เชน การพัฒนาแหลงน้ําบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
๖๗ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

หรือแหลงน้ําอื่น ๆ ควรจัดทําเปนแผนพัฒนาระยะยาวที่เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน และมีคณะกรรมการกํากับแผนและโครงการ
ในระดับพื้นที่เปนเจาภาพหลัก เพื่อใหเปนกลไกประสานงานกับหนวยงานระดับกระทรวงที่มีความเปนเอกภาพ มีความสอดคลองกับ
ความต อ งการของพื้ น ที่ และสามารถใช จ า ยเงิ น งบประมาณได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยในกรณี การพั ฒ นาแหล ง น้ํ า บึ ง สี ไ ฟ
ใหคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาจัดทําโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ในระยะยาวใหสามารถฟนฟูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศใหมีความยั่งยืนและสอดคลองกับ
สภาพปญหาของแหลงน้ําดังกลาวตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ผูที ่อ ยู ใ นกํา ลัง แรงงาน มีจํ า นวนทั้ง สิ้น ๓๙.๓๑ ลา นคน ประกอบดว ย ผู มีง านทํ า ๓๘.๙๕ ลา นคน
ผูวางงาน ๐.๓๒ ลานคน และผูที่รอฤดูกาล ๐.๐๔ ลานคน โดยผูที่อยูในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป
๒๕๕๕ จํานวน ๔.๙ แสนคน (จาก ๓๙.๘๐ ลานคน เปน ๓๙.๓๑ ลานคน)
๒. ผู มี ง านทํ า มี จํ า นวน ๓๘.๙๕ ล า นคน ลดลงจากช ว งเวลาเดี ย วกั น ของป ๒๕๕๕ จํ า นวน ๕.๙ แสนคน
(จาก ๓๙.๕๔ ลานคน เปน ๓๘.๙๕ ลานคน) หรือลดลงรอยละ ๑.๕ โดยผูทํางานลดลง ไดแก ผูทํางานภาคเกษตรกรรม ๒.๔ แสนคน
สาขาการกอสราง ๒.๒ แสนคน สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต ๑.๗ แสนคน สาขาการผลิต
๑.๓ แสนคน สาขาการขนสง และสถานที่เก็บสินคา ๑.๑ แสนคน สาขาการศึกษา ๙.๐ หมื่นคน สวนผูทํางานเพิ่มขึ้น ไดแก สาขา
กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๑.๔ แสนคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย ๔.๐ หมื่นคน เปนตน
๓. ผู ว างงานทั่ วประเทศ มี จํานวน ๓.๑๗ แสนคน คิ ดเปนอั ตราการว างงานร อยละ ๐.๘ ของกํ าลั งแรงงานรวม
(เพิ่มขึ้น ๙.๓ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕) ประกอบดวย ผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอน จํานวน
๑.๔๔ แสนคน อีกสวนหนึ่งเปนผูวางงานที่เคยทํางานมากอน จํานวน ๑.๗๓ แสนคน โดยเปนผูวางงานที่มาจากภาคบริการและการคา
๑.๐๔ แสนคน ภาคการผลิต ๕.๓ หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม ๑.๖ หมื่นคน ผูวางงานเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ๑.๔๔ แสนคน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๗.๓ หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔.๙ หมื่นคน ระดับประถมศึกษา ๓.๙ หมื่นคน และไมมีการศึกษา
และต่ํากวาประถมศึกษา ๑.๒ หมื่นคน และผูวางงานสวนใหญอยูในภาคกลาง ๘.๕ หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗.๙ หมื่นคน
ภาคใตและภาคเหนือมีผูวางงานเทากันคือ ๖.๓ หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร ๒.๗ หมื่นคน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ผูที่อยูในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๙.๓๒ ลานคน ประกอบดวย ผูมีงานทํา ๓๙.๐๐ ลานคน ผูวางงาน
๐.๒๖ ลานคน และผูที่รอฤดูกาล ๑.๑๖ ลานคน โดยผูที่อยูในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕
จํานวน ๑.๒ แสนคน (จาก ๒๙.๔๔ ลานคน เปน ๓๙.๓๒ ลานคน)
๒. ผู มี ง านทํ า มี จํ า นวน ๓๙.๐๐ ล า นคน ลดลงจากช ว งเวลาเดี ย วกั น ของป ๒๕๕๕ จํ า นวน ๑.๕ แสนคน
(จาก ๓๙.๑๕ ลานคน เปน ๓๙.๐๐ ลานคน) หรือลดลงรอยละ ๐.๔ โดยผูทํางานลดลง ไดแก ผูทํางานสาขาการบริหารราชการ
การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ๒.๐ แสนคน สาขาที่พักแรมและการบริการดานอาหาร ๑.๖ แสนคน สาขา
การขนส ง และสถานที่ เก็ บสิ นค า ๘.๐ หมื่ นคน สาขาการกอ สรา ง ๖.๐ หมื่น คน และสาขาภาคเกษตรกรรม ๑.๐ หมื่น คน
สวนผูทํางานเพิ่มขึ้น ไดแก สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต ๑.๐ แสนคน สาขาการผลิต
๙.๐ หมื่นคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย ๖.๐ หมื่นคน สาขากิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ เชน กิจกรรมบริการ
เพื่ อสร างเสริ มสุ ข ภาพรา งกาย การดู แลสัต ว เลี้ ย ง การบริ ก ารซั กรี ด และซั กแห ง เป น ตน ๓.๐ หมื่น คน และสาขากิ จ กรรม
อสังหาริมทรัพย ๓.๐ หมื่นคน เปนตน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๓. ผูวางงานทั่วประเทศ มีจํานวน ๒.๖๔ แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ ๐.๗ ของกําลังแรงงานรวม
(เพิ่มขึ้น ๑.๗ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕) ประกอบดวย ผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอน จํานวน
๑.๓๗ แสนคน อีกสวนหนึ่งเปนผูวางงานที่เคยทํางานมากอน จํานวน ๑.๒๗ แสนคน โดยเปนผูวางงานที่มาจากภาคบริการและการคา
๕.๕ หมื่นคน ภาคการผลิต ๕.๔ หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม ๑.๘ หมื่นคน ผูวางงานเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับ อุดมศึกษา
๑.๐๔ แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕.๙ หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนตน ๕.๑ หมื่นคน ระดับประถมศึกษา ๓.๑ หมื่นคน และไมมี
การศึ กษาและต่ํากวาประถมศึ กษา ๑.๙ หมื่นคน และผู วางงานส วนใหญอยูในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ๘.๔ หมื่นคน ภาคกลาง
๗.๗ หมื่นคน ภาคใต ๔.๗ หมื่นคน กรุงเทพมหานคร ๓.๒ หมื่นคน และภาคเหนือ ๒.๔ หมื่นคน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ปที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจงวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรายงานแสดงผลการดําเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) ตอวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ นั้น วุฒิสภาไดพิจารณารับทราบรายงาน
ดังกลาวแลว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความกาวหนาการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความกาวหนาการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) ตามที่คณะกรรมการ
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. สวนราชการไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบรางรายงานแสดงผล
การดําเนินการของคณะรัฐมนตรีฯ โดยใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของแตละหนวยงานรับไปพิจารณารางรายงานดัง กลา วอีก ครั ้ง
หากประสงคจะปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมขอ มูลในรางรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐ มนตรีฯ ใหสงฝายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ภายในวันที่ ๑๘ ตุล าคม ๒๕๕๖ เพื่อ ดําเนินการปรับปรุงแกไขและจัดทํ า
เปนรูปเลมฉบับสมบูรณกอนนําเสนอตอรัฐสภาตอไป โดยสวนราชการไดแจงผลการพิจารณาใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบแลว
จํานวน ๑๕ กระทรวง
๒. ฝ ายเลขานุก ารคณะกรรมการฯ ได ปรับปรุงแก ไขรา งรายงานแสดงผลการดําเนิ นการของคณะรัฐ มนตรี ฯ
ตามความเห็นของสวนราชการแลว และไดสงรางตนฉบับใหโรงพิมพดําเนินการออกแบบและจัดทํารูปเลม รวมทั้งตรวจพิสูจนอักษร
ขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยในขั้นตอนสุดทายกอนเขาสูกระบวนการจัดพิมพ คาดวาจะสามารถดําเนินการ
ใหแลวเสร็จและเสนอตอรัฐสภาภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกลั บ ไปใช สิ ท ธิ ใ นบํ า เหน็ จ บํ า นาญตามพระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
และผูรับบํานาญและทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเปนสมาชิก กบข. ที่รับราชการอยูในวันกอนวันที่บทบัญญัติ หมวด ๓
สมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกแหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ สามารถ
กลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไป
๖๙ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. ใหกระทรวงการคลังรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
ใหมีการเรงประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบและสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง โดยเนนการใหขอมูล
ที่ชัดเจนและครบถวนโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบทางการเงินในแตละทางเลือก รวมทั้งแสดงขอดีและขอเสีย
ของแตล ะทางเลื อกเพื่อประกอบการตั ดสิน ใจ พรอ มทั้ง มีการจั ดตั้ง สายดวนหรือ สวนงานพิเศษขึ้น เปน การเฉพาะกิ จเพื่ อให
คําปรึกษาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสม รวมทั้งเงินบํานาญสวนเพิ่ม ใหแกขาราชการและ
ผูรับบํานาญซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการโดยสมัครใจ ในการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามระบบเดิมนั้น
ไมสมควรนํามากําหนดไวในรางพระราชบัญญัตินี้ แตหากคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก็อาจกระทําไดโดยดําเนินการตามประมวล
รัษฎากรในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเวนภาษีเงินไดดังกลาว แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป ๒๕๕๖ และ ป ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี(นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบขอเสนอการปรับปรุงคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๑.๑ เห็น ชอบหลั กเกณฑ และวิธี การกํา หนดอัต ราเงิน เดื อ นสํ าหรั บคุ ณ วุ ฒิ ที่ค ณะกรรมการข าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒ เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีหลักการ คือ กําหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหใกลเคียงกับขาราชการพลเรือนสามัญ และยึดโยงตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑.๓ เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ไดปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๑.๔ เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ไดปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือน
ชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม) โดยใหมีผลใชบังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๕ อนุมัติใหใชจายงบประมาณสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการปรับเงินเดือนชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จํานวนเงินที่ใชปรับเพิ่ม ๒,๕๒๖,๗๘๒,๑๓๐ บาท โดยใหใ ช
เงินเหลือจายของแตละสวนราชการกอน หากไมพอใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. งบประมาณสํ า หรั บ ดํา เนิ น การให เป น ไปตามความเห็ นของสํ านั ก งบประมาณ โดยใหส ว นราชการใชจ า ย
จากงบประมาณรายจายประจําป งบบุคลากร หรือจากเงินงบประมาณที่มีเหลือจายของแตละสวนราชการเปนลําดับแรกกอน
หากไมเพียงพอใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิขาราชการในลําดับตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมเรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล และไดมีขอสั่งการ
ดังนี้

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๑.๑ ใหจังหวัดและหนวยงานไปทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด โดยนําตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่สําคัญมาใชในการทบทวนยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และใหมีความครอบคลุมทุกมิตทิ ั้งดานความสามารถในการแขงขัน ดานการลดความเหลือ่ มล้าํ
ดานการสรางการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑.๒ ให จั ง หวั ด ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละกํ า หนดเป า หมายรวม เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ข องแผน
ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยตองตอบโจทยของประเทศ ไดแก กรอบยุทธศาสตรประเทศ กรอบยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง วงเงิน ๒ ลานลานบาท แผนการบริหาร
จัดการน้ํา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท และการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตรและผังเมือง รวมทั้งกําหนดเปาหมายรวม ๔ ป และจําแนก
คาเปาหมายรายปใหชัดเจน ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการตองมีความเชื่อมโยงตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา โดยพิจารณาทั้งดานการเพิ่ม
รายได และการลดตนทุน รวมถึงการใชประโยชนจากโครงการลงทุนของรัฐบาล และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรอบยุทธศาสตร
ตาง ๆ
๑.๒ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประสานจังหวัดในการปรับปรุงยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๘
๑.๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประสานสวนราชการดําเนินการปรับปรุงแผนและยุทธศาสตรระดับกระทรวงใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรป ระเทศในระยะยาว และจัดทํ าแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๘ ใหสอดคลอ งและสนับสนุน การแกไขปญหา
ของจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
๒. ใหก ระทรวง จั งหวัด และกลุ มจั งหวั ดเรง ประสานงานและบูร ณาการการจั ด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง
และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตเริ่มตนดําเนินการ
ซึ่ ง ตามปฏิ ทิ น การทํ า งานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดไว แ ล ว ตั้ ง แต วั น ที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวม ๖ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวม ๖ ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ดังนี้
๑.๑ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ....
๑.๒ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ....
๑.๓ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ....
๑.๔ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ....
๑.๕ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ....
๑.๖ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ....
๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดชื่อสวนราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยตามรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. .... ไดเปลี่ยนชื่อ “สํานักนโยบายและแผน” เปน “กองยุทธศาสตรและแผนงาน” ในขณะที่รางพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคากระทรวงพาณิชย) ยังคงใชชื่อ “สํานัก
นโยบายและแผน” (เดิม) จึงเห็นควรตรวจสอบการกําหนดชื่อสวนราชการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยใหสอดคลองกัน
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป

๗๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโสไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโสไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... และบัญชีเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการทหารอาวุโส
ทายรางระเบียบฯ โดยรางระเบียบฯ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโส
ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกําหนดเพิ่มเติมตําแหนงผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รั ก ษาพระองค ให อ ยู ใ นความหมายของข า ราชการทหารอาวุ โ ส และปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี เ งิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ของข า ราชการทหารอาวุ โ ส ตามที่ ก ระทรวงกลาโหมเสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา
แลวดําเนินการตอไปได
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด)
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
๑. รับทราบรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด) ของนายกรัฐมนตรีและคณะ ในวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดตราด สรุปได ดังนี้
๑.๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อรับทราบภาพรวม
การทองเที่ยว และสถิติอุบัติเหตุ รวมทั้งยุทธศาสตรและมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ํา ตลอดจนพิจารณาแนวทาง
ในการเยียวยาและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
๑.๒ การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง เมื่ อ วั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖
เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร ซึ่งไดมีการนําเสนอภาพรวมของพื้นที่มาบตาพุด
ที่เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน และโรงไฟฟา รวมทั้งนําเสนอแผนการแกไข
ปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร เพื่อพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และหารือความคืบหนาในการดําเนินงานตามขอสั่งการ
จากการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
(เรื่อง ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)
๑.๓ การติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อรับทราบปญหา
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งไดมี การนําเสนอภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่กลุ มจังหวั ด
ภาคตะวันออก โดยมีตําแหนงการพัฒนา ๔ หัวขอ คือ เมืองการทองเที่ยวระดับสากล ฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม แหลงผลิต
สินคาเกษตร และประตูสูเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการหารือประเด็นการพัฒนาแกไขปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ การแกไขปญหาราคาผลไมตกต่ํา การพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก และการพัฒนาการคา
ชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนฐานการผลิตที่สําคัญของกลุมจังหวัด
๒. เห็ น ชอบตามมติ ที่ ป ระชุ ม ในการลงพื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก (ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี และตราด)
ของนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม ไดแก การหารือแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและการปองกันอุบัติเหตุทางน้ํา การแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร
และการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก แลวรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตอไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ ดังนี้
๑. รายงานผลการติด ตามงานตามนโยบายเรงดว นของรัฐบาล ดา นเศรษฐกิจ ประจําเดื อนกัน ยายน ๒๕๕๖
ประกอบดวย การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบ
เศรษฐกิ จมหภาค การปรั บ ลดภาษีเ งิ น ได นิ ติบุ ค คล การส งเสริ มให ประชาชนเข า ถึง แหล ง เงิน ทุ น (กองทุ นหมู บา น SML)
การยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน การปฏิรูปการจัดการที่ดิน (นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) การเรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ การสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น (OTOP และ SMEs) และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
๒. การดําเนินการตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณ
ในการผลิตสินคาในทองถิ่น (OTOP และ SMEs) เปนงานที่มีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จึงเห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม หารือรวมกัน
เพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เปน
รูปธรรมตอไป
๓. การดําเนินการตามนโยบายดานการปฏิรูปการจัดการที่ดิน เปนเรื่องสําคัญที่เปนประเด็นปญหาที่มีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรประเทศในการลดความเหลื่อมล้ํา แตผลการดําเนินการยังไมมีความคืบหนาที่ชัดเจน จึงเห็นควรใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) รวมกันพิจารณาแนวทาง
การดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป
๔. ใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาเรงรัดการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร กรณีขอขยายเวลา
โครงการรับจํานําขาว ประจําปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไมทัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดสมุทรสาครของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสันติ พรอมพัฒน)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน) รายงานผลการกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยไดรับฟง
บรรยายสรุปสภาพปญหาของผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
และผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ สรุปปญหาและแนวทางการแกไข ดังนี้
๑. ปญหาการกัดเซาะชายฝงและปาชายเลน
๑.๑ จังหวัดสมุทรสาคร ตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
เพิ่มเติมอีก ๒๑.๗ กิโลเมตร เพื่อครอบคลุมตลอดแนวชายฝงของจังหวัดสมุทรสาคร และควรใหสถาบันการศึกษาทําการศึกษาวิจัย
ผลการดําเนินโครงการตามหลักวิชาการเพื่อเปนองคความรูและเปนแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลในระยะยาวตอไป
๑.๒ จังหวัดเพชรบุรี ปญหาเรื่องความลาชาในการพิจารณาอนุมัติการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) ของสํานักนโยบายและแผน ทําใหไดรับผลกระทบตองยกเลิกโครงการป ๒๕๕๕ ในกิจกรรมกอสรางเขื่อนหินปากคลองบางทะเล
หมู ๒, ๓ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวรวม ๔๖๐ เมตร และขุดลอกคลองพรอมดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (งบประมาณป ๒๕๕๕) เนื่องจากรอผลการพิจารณา EIA นาน และผูเสนอราคา
ไมมาลงนามในสัญญาเพราะเลยกําหนดยื่นซองราคา ๑๘๐ วัน และราคาวัสดุสูงเกินกวาที่เสนอราคาไว
๑.๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ตองการใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจัดสรรงบประมาณมาเพื่อทําโครงการ
เพิ่มเติม เชน จัดทําโครงการปกไมไผในบริเวณพื้นที่หมู ๑๐ ตําบลบางแกว เพื่อตองการปกไมไผซอนอีก ๑ ชิ้น ซึ่งจะทําใหเกิด
การตกตะกอนของดินเลนเร็ วขึ้น และจะดําเนินการปลูก ปาไดเพิ่ม ขึ้น รวมถึง งบประมาณในการซอมไมไผ ที่ชํารุ ดทําใหเกิ ด
การแกปญหาอยางยั่งยืนสงผลใหเกิดพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น รวมทั้งสงเสริมการมีรายไดของประชาชนในพื้นที่
๗๓ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปญหาอุปสรรคของการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งที่ผานมา คือ ประชาชนบุกรุก
ชายหาดและเปนอุปสรรคตอการกอสราง ตองทําการศึกษา EIA เสนอใหสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหความเห็นชอบกอนที่จะทําการกอสราง จึงเปนเหตุใหการแกไขปญหาเปนไปดวยความลาชา
๒. การประมง (ประมงพื้นบาน ประมงชายฝง) และการดําเนินงานทาเรือประมง
๒.๑ จังหวัดเพชรบุรี ควรมีการสรางกระบวนการตอเนื่องอยางยั่งยืนเพื่อไมใหชาวประมงกลับมาใชเครื่องมือ
โพงพางหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย
๒.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ควรปดอาวไทยรูปตัว ก เพื่ออนุรักษทรัพยากรประมง พัฒนาตลาดปลาเปนแหลง
รวมสัตวน้ําและผลิตภัณฑประมง และจัดตั้งกลุมประมงเพื่อดูแลแหลงทําการประมงไมใหมีการทําลาย (ปะการังเทียม)
๒.๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ บุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่และปฏิบัติงานตรวจปราบปรามยังไมเพียงพอ
งบประมาณใชการดําเนินงานมีอยางจํากัด และขอกฎหมายไมทันตอสภาพเหตุการณปจจุบัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแกน ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๒ (จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด) ในฐานะฝายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ
เทพกาญจนา) ที่กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ รายงานสรุปผลการกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแกน ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดยไดลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณอุทกภัย ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแกราษฎรที่ประสบอุทกภัย จํานวน ๕๐๐ คน รวมทั้ง
ไดใหขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่ใหแกผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
ในจังหวัด สรุปได ดังนี้
๑. ขอคนพบจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณอุทกภัยพบวา ภูมิประเทศของพื้นที่ทั้ง ๓ แหง ไดแก พื้นที่บาน
ปามวง หมูที่ ๙ พื้นที่บานแจงกระหนวน หมูที่ ๑๓ ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด และพื้นที่บานชีกกคอ หมูที่ ๗ หมูที่ ๑๓
ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ ตั้งติดกับแมน้ําชีและอางเก็บน้ําแกงละวา ซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาดกลางมีพื้นที่ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร
และมีลักษณะเปนที่ราบน้ําทวมถึง เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ําปาไหลหลากพื้นที่บริเวณนี้จะไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเปน
เสนทางของมวลน้ําจากจังหวัดชัยภูมิไหลตามแมน้ําชีลงสูแกงละวา ซึ่งที่ผานมาพื้นที่บริเวณดังกลาวประสบปญหาอุทกภัยตอเนื่อง
มาเป น เวลา ๗ ป แ ลว โดยในส ว นของพื้น ที่ บ า นชี ก กค อ หมู ที่ ๗ หมู ที่ ๑๓ ตํ า บลเมื อ งเพี ย อํ า เภอบ านไผ ผู แ ทนโครงการ
ชลประทานขอนแกนรายงานวา มีการกอสรางทํานบดินเพื่อใชกั้นแมน้ําชีและใชเปนเสนทางสัญจรของหมูบาน ปจจุบันประตู
ระบายน้ําของแกงละวา ๒ จุด เสียหาย จึงมีความตองการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงทํานบดินในบริเวณที่เปน
ประตูระบายน้ํา มาเปนการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๑๐๐ เมตร และสรางฝายสันกวางดานลาง ระดับหลังฝาย
เทากับระดับเก็บกัก เพื่อชวยใหการระบายน้ําลงสูอางเก็บน้ําแกงละวาเปนไปไดอยางรวดเร็ว โดยโครงการปรับปรุงทางระบายน้ํา
อางเก็บน้ําแกงละวาดังกลาวเปนโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดขอนแกน ซึ่งไดเตรียมขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวงเงิน ๒๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๒. จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณอุทกภัยในบริเวณดังกลาว เห็นสมควรดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยในพื้นที่ ไดแก
๒.๑ ใหจังหวัดสํารวจพื้นที่ที่เกิดปญหาอุทกภัยแตละจุด วามีจุดใดที่มีสิ่งกอสราง ถนน หรือจุดระบายน้ําที่ควร
ปรับปรุง/แกไข และใหจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณตอไป สามารถแบงชวงเวลาการแกไขปญหาออกเปน ๒ ระยะ คือ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา ใหจังหวัดเรงบริหารจัดการใหสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว และการแกไขปญหา
ระยะยาว ใหมีการขุดลอกแกมลิงในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อรองรับน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก และเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
ซึ่งจะสามารถปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยไดอยางถาวร
๒.๒ ประตูระบายน้ําในพื้นที่บานชีกกคอ ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ เกิดความเสียหาย จําเปนตองไดรับ
ซอมแซมและปรับปรุงโดยเรงดวน จึงเห็นควรพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงทางระบายน้ําอาง
เก็บน้ําแกงละวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประสานแจงคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย หรือกรมชลประทาน
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒.๓ ให เ ขตตรวจราชการที่ ๑๒ ที่ มี โ ครงการขุ ด ลอกแหล ง น้ํ า ในพื้ น ที่ นํ า แนวทางการขุ ด ลอกของ
กระทรวงมหาดไทยมาใช โดยใหเอกชนผูขุดลอกสามารถที่จะนําดินหรือทรายที่ไดจากการขุดลอกไปใชประโยชนในการกอสราง
ซึ่งมีผลทําใหตนทุนกอสรางต่ําหรือเปนประโยชนตอทางราชการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการมีแหลงน้ําไวใชและทําใหทางน้ํา
ไหลสะดวก ลดปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง มาทดลองปฏิบัติสําหรับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ที่จังหวัด
รอของบประมาณ รวมทั้งโครงการ Y2 ที่รอการจัดสรรงบประมาณอยู โดยในบริเวณที่เปนที่สาธารณประโยชน ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และในบริเวณ
ที่เปนที่ราชพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการปรับเงินเดือนเจาหนาที่ (มูลนิธิโครงการหลวง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณคาใชจายในการปรับเงินเดือนเจาหนาที่ของมูลนิธิ
โครงการหลวง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเสนอ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการปรับเพิ่มคาจางใหแกเจาหนาที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ
รายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงิน สํา รองจ ายเพื่ อ กรณีฉุ กเฉิน หรื อจํ าเปน ทั้ งนี้ ใหสํ านั กงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ภายในกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. .... เพื่อใหสวนราชการใชเปนกรอบ
แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมและเปนไปทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวรองทุกข มีการบูรณาการ
การจัดการเรื่องราวรองทุกขเชื่อมโยงเปนเครือขาย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาเปนระบบการจัดการ
เรื่องราวร องทุก ขที่มีป ระสิท ธิภาพและสามารถแก ไขปญ หาของประชาชนและองคก รประชาชนไดอย างรวดเร็ว และตรงกั บ
ความตองการของประชาชน ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกข
เสนอ
๒. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวรองทุกขดานการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ และประเด็นดานนโยบาย ควรแยกประเด็นใหชัดเจน โดยประเด็นที่เปนเรื่องราวรองทุกขดานการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการแกไขตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ สวนประเด็นเรื่องราวรองทุกข
ดานนโยบาย ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาความเหมาะสม หากเห็นวามีความจําเปนตองทบทวน หรือปรับปรุง แกไขประการใด
ก็ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป และความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการเรื่องราวรองทุกขอยางทั่วถึงเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน การดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลของทุกสวนราชการเปนฐานขอมูลเดียวกันที่สามารถใชรวมกันไดทุกสวนราชการ
โดยใหมีการอางอิงตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability
Framework) การนําระบบจัดการเรื่องราวรองทุกขมาใชบนเครือขายสื่อสารเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศภาครัฐ (Government
Information Network : GIN) การเนนประเด็นเขาถึงและชองทางการจัดการเรื่องราวรองทุกขของประชาชน การใหความสําคัญ
กับกระบวนการและบุคลากรในการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยใหมีการอนุมัติโครงสรางและอัตรากําลัง การใหความสําคัญกับ
การประชาสั ม พั น ธ ใ ห ทุ ก ภาคส ว นในสั ง คมได รั บ ทราบถึ ง ช อ งทางการร อ งทุ ก ข อ ย า งต อ เนื่ อ งและแพร ห ลาย การสรุ ป ผล
การดําเนินการจากการรับเรื่องรองทุกขและเผยแพรเพื่อสรางความโปรงใสในการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยเฉพาะการจัดทํา
สื่อเผยแพรผลการแกปญหาที่ไดรับการรองเรียน รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการรองทุกขโดยไมตอง
เปดเผยชื่อและที่อยูของผูรองทุกข เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการดวย

๗๕ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสว นราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลั ง พ.ศ. .... ร างกฎกระทรวงแบ งสว นราชการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน ๓ ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว และสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จ ะได เ สนอร า งกฎกระทรวงดั ง กล า ว
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ดังนี้
๑. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง
สวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง โดยกําหนดใหกรมธนารักษแบงสวนราชการออกเปน ๑ สํานักงาน ๑๐ สํานัก ๕ กอง
และ ๑ ศูนย
๒. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง
สวนราชการกรมบั ญชีกลาง กระทรวงการคลั ง โดยกํ าหนดให กรมบัญชี กลางแบ งสวนราชการออกเปน (๑) ราชการบริหาร
ส ว นกลางแบ ง ส ว นราชการออกเป น ๑ สํ า นั ก งาน ๙ สํ า นั ก ๓ กอง ๑ ศู น ย ๑ สถาบั น และสํ า นั ก งานคลั ง เขต ๑-๙
และ (๒) ราชการบริหารสวนภูมิภาคแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานคลังจังหวัด รวมทั้งกําหนดใหมีกลุมงานดานวิชาการ
กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร
๓. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยกําหนดให
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแบงสวนราชการออกเปน ๑ สํานักงาน ๔ สํานัก ๔ กอง และ ๑ ศูนย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประเมินคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา รอบที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เกณฑ ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมายขั้ น ต่ํ า การจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
กรุ ง เทพมหานคร และเมื อ งพั ท ยา รวมทั้ ง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารประเมิ น ตนเอง รอบที่ ๓ ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การในป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเกณฑชี้วัด จํานวน ๖ ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหาร
จัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
จําแนกเปน
๑.๑.๑ เกณฑ ชี้วั ด และค า เป า หมายขั้ นต่ํ า การจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
แบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัดขนาดใหญ กลาง และเล็ก จํานวน ๑๓ ภารกิจ ๔๖ ตัวชี้วัด
๑.๑.๒ เกณฑ ชี้ วั ด และค า เป า หมายขั้ น ต่ํ า การจั ด บริ ก ารสาธารณะของกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน
๒๓ ภารกิจ ๔๙ ตัวชี้วัด
๑.๑.๓ เกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา จํานวน ๑๘ ภารกิจ
๗๓ ตัวชี้วัด
๑.๒ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกํากับดูแลและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทางดานเทคนิค วิชาการ
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการไดมาตรฐานตามเกณฑชี้วัดและ
คาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะ
๑.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการ
สาธารณะดังกลาว โดยประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. ให สํานัก งานปลั ดสํานั กนายกรัฐมนตรีรับ ความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควรผนวกการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับดานศิลปะ วัฒนธรรมในงานดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหรวมอยูในงานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งควรเพิ่มงานดานศาสนาเปน
เกณฑตัวชี้วัดในงานดานดังกลาวดวย นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน/ศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการจัดบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่มีมติเห็นชอบรางกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗
มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให
ดําเนินการตอไปได ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ
บํา นาญพิ เศษเพราะเหตุทุ พพลภาพ บํ านาญพิเ ศษ หรือ บํา นาญตกทอดในฐานะทายาทหรือ ผูอุ ปการะหรือ ผูอ ยูใ นอุ ปการะ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) แลว ต่ํากวาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นจนครบเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวและเงินชวยเหลือ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินชวยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได โดย
รางระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ ปรับอัตราขั้นสูง-ขั้นต่ําของการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหมีผลใชบังคับเปน ๒ ระยะเวลา
๑.๑.๑ ระยะที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปรับอัตราขั้นต่ําจาก
๘,๒๐๐ บาท เปน ๘,๖๑๐ บาท และปรับอัตราขั้นสูงจาก ๑๑,๗๐๐ บาท เปน ๑๒,๒๘๕ บาท
๑.๑.๒ ระยะที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ปรับอัตราขั้นต่ําจาก ๘,๒๐๐ บาท เปน
๙,๐๐๐ บาท และปรับอัตราขั้นสูงจาก ๑๑,๗๐๐ บาท เปน ๑๒,๒๘๕ บาท
๑.๒ กําหนดใหสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไดรับเงินคาตอบแทนตามบัญชีทายระเบียบฯ โดยไดรับเงิน
คาตอบแทน ๑๓ ขั้น อัตราตั้งแต ๔,๘๗๐-๘,๔๕๐ บาท
๒. สําหรับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จํ านวน ๒๑๐,๕๐๔,๒๙๖ บาท ที่ก รมการปกครองได ขออนุ มัติ กันเงิน ไว เบิ กเหลื่ อมปกั บ
กระทรวงการคลังแลว และหากไมเพียงพอก็ใหกรมการปกครองปรับแผนการปฏิบัติและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาสมทบ โดยขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป
๗๗ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อชวยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงการตางประเทศใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
ภายในกรอบวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับอพยพและชวยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต โดยใหกระทรวงการตางประเทศ
ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก
การปรับคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดพิจารณาแลวในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑ เปนการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางเทานั้น
๑.๒ การขยายระยะเวลา
๑.๒.๑ ผูประกอบการกอสรางที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาขยายระยะเวลากอสราง ตองเปนคูสัญญาที่ได
ลงนามทําสัญญาจางกอสรางกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ โดยบังคับใชกับสัญญาจางกอสรางที่ไดลงนามไว
กับหนวยงานกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งสัญญาดังกลาว ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ยังมี
นิติสัมพันธอยูและยังมิไดมีการสงมอบงานงวดสุดทายหรือสัญญาดังกลาวยังมีนิติสัมพันธอยู แตไดมีการสงมอบงานงวดสุดทาย
ในชวงระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่ใหความชวยเหลือฯ ยกเวนสัญญา
ที่หนวยงานไดพิจารณากอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แลววา จะบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคูสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีสัญญา
ดังกลาวไมเขาเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้
๑.๒.๒ สัญญาจางกอสรางที่อยูในหลักเกณฑตามข อ ๑.๒.๑ ใหหน วยงานขยายระยะเวลาออกไปอี ก
จํานวน ๑๕๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจางกอสรางนอยกวา ๑๕๐ วัน ก็ใหขยายระยะเวลาไดเทากับอายุสัญญาเดิม
๑.๒.๓ สัญญาจางกอสรางที่ไดรับการขยายระยะเวลาออกไปตามขอ ๑.๒.๒ โดยกรณีสัญญาจางกอสราง
ไดดําเนินการลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา และไดถูกปรับไวในชวงกอนหนาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ยังคงเปน
หนาที่ของผูประกอบการที่ตองรับผิดชอบในสวนของคาปรับในชวงกอนหนาที่จะไดรับการชวยเหลือฯ แตจะไดรับการลดหรืองด
คาปรับเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ไดรับการชวยเหลือตามมาตรการนี้เทานั้น และกรณีสัญญาจางกอสรางที่ยังอยูภายในระยะเวลา
ตามสัญญา ใหขยายระยะเวลา โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม
๑.๒.๔ กรณีสัญญาจางกอสรางที่เขาหลักเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือฯ หากการขยายระยะเวลาออกไป
มีผลทําใหผูรับจางไมถูกปรับ ก็ใหงดลดคาปรับ หรือคืนเงินคาปรับ ตามความเปนจริง แลวแตกรณี
๑.๒.๕ กรณีสัญญาจางกอสรางที่ไดรับความชวยเหลือ หากสัญญาจางกอสรางดังกลาวมีการจางเอกชน
ควบคุมงาน คาจางควบคุมงาน และหรือคาจางที่ปรึกษา ใหผูรับจางเปนผูรับภาระคาจางควบคุมงาน และหรือคาจางที่ปรึกษา
สําหรับระยะเวลาที่ไดขยายออกไป เนื่องจากผูรับจางไดรับประโยชนจากการไดรับการขยายระยะเวลาดังกลาวแลว
๑.๒.๖ ผูประกอบการกอสรางที่ ประสงคจะขอรับความชว ยเหลือ จะตอ งยื่นคํา รองขอตอหน วยงาน
คูสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑.๒.๗ กรณีคูสัญญาใดเห็นวา การไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑดังกลาวยังไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
ไดและมีเหตุผลอันสมควร ใหหนวยงานพิจารณา และหากเห็นสมควรขยายระยะเวลา ก็ใหเสนอตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
เพื่อพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
๑.๓ การพิจารณาไมลงโทษเปนผูทิ้งงาน หากในกรณีที่หนวยงานไดมีการบอกเลิกสัญญาจางกอสรางไปแลว
สืบเนื่องจากผูรับจางไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ซึ่งไดบอกเลิก
สัญญาในชวงระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ใหถือวาไมเปนผูทิ้งงาน

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑.๔ ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการพิจารณาใหความชวยเหลือฯ ดังกลาว
๑.๕ เพื่อความเปนธรรมในการพิจารณาใหความชวยเหลือแกผูประกอบการกอสรางของหนวยงานภาครัฐ
ในภาพรวม เห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และมีมติแจงเวียนใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
๑.๖ ใหกระทรวงมหาดไทยนํามาตรการนี้ไปใชบังคับในการจัดจางกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
โดยอนุโลม
๒. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐนําหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาใหความชวยเหลือ
ผู ป ระกอบการก อ สร า งที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอั น เนื่ อ งมาจากการปรั บ ค า จ า งขั้ น ต่ํ า ๓๐๐ บาท
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดพิจารณาแลว ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
๓. ใหกระทรวงมหาดไทยนําหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวไปใชบังคับในการจัดจางกอสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย โดยอนุโลม

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รางพระราชบัญญัติที่อยูในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรที่มีความจําเปนตองผลักดันใหเปนกฎหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แจงวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดแจงรายชื่อรางพระราชบัญญัติที่อยูในชั้นการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎรที่มีความจําเปนตองผลักดันใหเปนกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อใหทันสมัยประชุมสามัญทั่วไป
หรือสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
๒. รางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยูระหวางรอการพิจารณาวาระที่ ๒
๓. รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. .... อยูระหวางรอการพิจารณาวาระที่ ๒
๔. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... อยูระหวางรอการพิจารณา
วาระที่ ๒
๕. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร า งสรรค พ.ศ. .... อยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการ
๖. รางพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางทางวิทยาศาสตร อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎร

๗๙ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่ วงวั นที่ ๑ พฤศจิ กายน – ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ ได้ มี การประชุ มคณะรั ฐมนตรี รวม ๖ ครั้ ง มี มติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
จํานวนเรื่อง

๑๐๐
๘๐

๕๖

๖๐
๔๐

๕๑

๔๘

๓๒

๒๗

๒๐

๑

๐
๑ พ.ย.
๕๖

๕ พ.ย.
๕๖

๑๑ พ.ย. ๑๒ พ.ย. ๑๙ พ.ย. ๒๕ พ.ย.
๕๖
๕๖
๕๖
๕๖

เดือน

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๖
จํานวนเรื่อง

๓๐๐
๒๓๖
๒๐๐

๒๐๗ ๒๑๗

๒๐๖ ๑๙๑

๒๓๘ ๒๓๑

๒๖๙
๒๑๕

๑๗๙
๑๔๖

๑๐๐
๐
ม.ค.
๕๖

๘๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

พ.ย.
๕๖

เดือน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๘๗ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๑๑๕ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๑ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร ๔ เรื่อง และ
วาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อทราบ ๑๑๕ท, 115
เรื่อง (๕๓.๔๙ %)
่น
อ,วาระอื
1

ๆ ๑ เรื่อง (๐.๔๗ %)

ส,วาระสภาผู
4
้แทนราษฎร

๔ เรื่อง (๑.๘๖ %)

สพ, 4

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๑.๘๖ %)

87

วาระเพื่อพิจารณา ๘๗ เรื่อง (๔๐.๔๖ %)

ป, 4

วาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง (๑.๘๖ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติค ณะรัฐ มนตรีใ นวาระเพื่อ พิจ ารณาและวาระเพื่อ ทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๐๒ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๘๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๔ เรื่อง วาระจร ๒๓ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๑๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๘๒ เรื่อง วาระจร ๓๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง

๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

วาระปกติ

๘๒

วาระจร

๖๔
๒๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓๓

เรื่องเพื่อทราบ

ประเภทวาระ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน– ๓๐ พฤศจิกายน๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๑๕ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
ศธ.
สธ.
อก.
ตช.
ปปง.
ปปช.
พศ.
ลต.
ศป.
ศย.
สผ.
สว.
อส.
สช.
ศอ…
กร.

๐

๔๓

๕
๒๒
๑๕
๕
๓
๑๖
๑๑
๓
๘
๓
๑๑
๑๖
๑

๒
๒
๑๓
๕

๘
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๒
๓
๔
๓
๑
๑
๑

จานวนเรื่อง
๑๐

๘๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๗๓ เรื่อง
๘๐.๔๗%

เรื่องกฎหมาย
๔๒ เรื่อง
๑๙.๕๓%

รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล จํา นวน ๑๓๑ เรื่อ ง และเรื่อ งที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จํานวน ๘๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐฐบาล
บาล
๑๓๑
เรื
อ
่
ง
๔๓๙ เรื่อง
๖๐.๙๓%
๕๐.๘๑%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
ฐบาล
การบริ
หารราชการ
ทั๘๔
่วไป เรื่อง
๔๒๕๓๙.๐๗%
เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๘
๑๐
๐
(๑)
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๔๙
๒๙

๒๖
๙

๗
(๒)

(๓)

(๔)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๓

๐
(๖)

(๕)
(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ เรื่อง

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๔๙
๓๓

๒๙
๙

๗
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

๔
(๕)

(๖)

รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ เรื่อง

๘๔ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
ด้าน

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ

ทั่วประเทศ
๒ เรื่อง
๑๒.๕ %

กทม. และปริมณฑล
๑ เรื่อง
๖.๒๕ %

ภาคตะวันออก
๒ เรื่อง
๑๒.๕ %

ภาคกลาง
๑ เรื่อง
๖.๒๕ %

ภาคเหนือ
๔ เรื่อง
๒๔ %

ภาคใต้
๕ เรื่อง
๓๑.๒๕ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๑ เรื่อง
๖.๒๕ %

รวมทั้งสิ้น ๑๖ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ถึ ง วั น ที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๖ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๕

๔๐
๒๐

๑๕

๒๓ ๒๐
๗ ๕

๑๕

๒๒
๑๐ ๑๒ ๑๐

๐

๑

๙

๑

๑๐ ๗

๑๕
๕ ๖

๑๐

๒ ๔ ๑

๑

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

หน่วยงาน

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๑ คณะ
ประกอบด้วย
- คณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเนื่องจาก “การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการ
ยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตา (พณ.)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๑๕๘/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
ร่างพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. ....
๓๒๔๒๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกลั บ ไปใช้ สิ ท ธิ ใ นบํ า เหน็ จ บํ า นาญตาม ว(ล) ๓๐๓๕๒/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ๓๐๓๓๐/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกลั บ ไปใช้ สิ ท ธิ ใ นบํ า เหน็ จ บํ า นาญตาม ๒๙๙๑๗/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....

๘๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ชื่อเรื่อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ร่า งพระราชบัญ ญัติที่ส่ว นราชการต่า ง ๆ เสนอเข้า สู่ก ารพิจ ารณาของคณะรัฐ มนตรีนั้น
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๕
๕

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื ่อ งที ่เ ป็น พระราชกํ า หนด พระราชบัญ ญัต ิ พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ
และกฎ กพ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีจํานวน
๒๕ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
หน่วยงาน
กําหนด
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวม

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง
๑

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ กพ

๒
๒
๓
๒
๑
๑

๓
๑

๒
๒

๒

๑
๑

๒

๙

๗

๕

๑
๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

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

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

๘๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
กร.
ตช.
พศ.
ลต.
ศป.
ศย.
สช.
ปปง.
ปปช.
สผ.
สว.
อส.
ศอบต.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
ที่ปรึกษา
นางสมสมร
นางสาวอ้อนฟ้า

มังคลพันธุ์
เวชชาชีวะ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

ภุมมะกสิกร
บุญอุ่น
บุญมาแย้ม
อุตราศรี
งามดี
ไพลมาสย์
ธีรวิทยวงษ์
สรณาคมน์
รอดนิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานประมวลผลข้อมูล
พนักงานบันทึกข้อมูล

คณะทํางาน
นางสาวดลพร
นางสาวบุษบา
นางรัชนี
นางสาวนฤมล
นางสุนทรี
นางสาวอุษารมย์
นายธิติพล
นางสาวศิริพร
นางสาวธัญญา

