-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย

เลขที่ ส.ยืนยัน

ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลั กมนุษยธรรม ๓๓๖๘๔/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
สาหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ๓๔๙๙๔/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง

หน้า

๑

๑

๑.๒ กาหนดให้การแก้ไขและป้อ งกันปัญหายาเสพติ ด
เป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพืนที่ชลประทาน
๑.๕ เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ ๓๔๙๓๑/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑

๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
๑.๗ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการเนื่ อ งจากภาวะเงิ น เฟ้ อ และราคา
นามันเชือเพลิง
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซือ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

๓๕๐๘๒/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]

๒

-๒๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
๓๓๕๘๕/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]

๒

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง ๓๓๔๖๓/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม

๔

การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทังในและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
มีส่วนร่วม
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พั ฒนาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของกองทั พและ
ระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด องค์ ก ร
อาชญากรรม การค้ า มนุ ษ ย์ ผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
แรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย และบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
สถานะชัดเจน
๓๔๑๖๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖]

๔

๓๔๑๖๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖]

๕

การขออนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียของรัฐบาลไทย ๓๓๔๙๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
๓๓๕๗๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
การกู้เงินประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของการเคหะแห่งชาติ
การรายงานสถานะหนี้ สาธารณะของประเทศ และผลการดาเนินงานตามแผน ๓๔๖๖๑/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๕
๖
๖

รายงานปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
สถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้

-๓๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา ๓๓๗๑๔/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ในภาคอุตสาหกรรม
๓๓๔๓๒/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ขออนุมัติเปิดตลาดนาเข้านมผงขาดมันเนยปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

๗
๘

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
รายงานผลการจั ด นิ ท รรศการโครงการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า ง ๓๔๖๕๗/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]
อนาคตประเทศ ครั้งที่ ๒
โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จานวน ๗ ขบวน ๓๓๖๑๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ของบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จากัด
๓๓๕๕๙/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

๘
๘
๙

๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๓๓๕๓๗/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]

๑๑

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง ๓๓๕๖๗/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี)
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ ๓๔๖๖๖/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]
ทางพิเศษบู ร พาวิถี (ทางพิ เศษสายบางนา-ชลบุ รี ) ทางยกระดับด้ านทิ ศใต้
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ เชื่ อ มต่ อ ทางพิเ ศษกาญจนาภิเ ษก (บางพลี -สุ ข สวั ส ดิ์ )
กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้อง
เสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๔๘๔๖/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

๑๑

ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๑

๑๒

-๔๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัย
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ๓๓๕๘๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และความคืบหน้า

๑๒

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืนฐาน
ขององค์ความรู้
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
ให้เพียงพอ
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอื่น ๓๓๔๓๘/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ที่เกี่ยวข้อง ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รายงานสรุ ป ผลการประชุ ม ประจ าปี ๒๕๕๖ เรื่ อ ง เส้ น ทางประเทศไทย ๓๓๕๐๕/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
สู่ประชาคมอาเซียน

๑๕
๑๖

-๕ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามในการประชุมสุดยอด ๓๓๔๔๒/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
อาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ

๑๗

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
รายงานผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ ๒๑ และการประชุม ๓๓๓๗๖/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
แถลงการณ์ ร่ ว มระดั บ รั ฐ มนตรี ๖ ประเทศลุ่ ม แม่ น้ าโขง ครั้ ง ที่ ๑๙ และ ๓๓๔๔๕/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment
Framework : RIF)
ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งสมาคมการรถไฟ ๓๓๕๙๑/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ของประเทศลุ่มแม่น้าโขง

๑๗
๑๘

๑๘

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสาคัญของโลก
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ อง กาหนดให้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์และสินค้า ๓๓๖๓๓/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี และก าหนดให้ อ าวุ ธ และยุ ท โธปกรณ์ ที่ ส่ ง มาจากสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. .... (มาตรการคว่าบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี)
การจัดทาแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ๓๓๕๘๓/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ของนายกรัฐมนตรี

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ

๑๙

๑๙

-๖๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
การกาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ขอให้เร่งรัดติดตามการดาเนินโครงการ/แผนงานในความรับผิดชอบ
ให้ เ ร่ ง รั ด การด าเนิ น โครงการอาหารกลางวั น นั ก เรี ย นและโครงการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้แก่โรงเรียน
มอบหมายให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์

๓๓๔๙๖/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]

๒๑

ว ๒๑๙/๕๖ [๑๐/๑๒/๒๕๕๖]
๓๔๒๘๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖]
๓๔๙๔๙/๕๖ [๒๕/๑๒/๒๕๕๖]

๒๑
๒๒
๒๒

ว ๒๒๐/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖]
๓๔๒๕๕/๕๖ [๑๗/๑๒/๒๕๕๖]

๒๒
๒๒

การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ๓๓๖๙๐/๕๖ [๐๓/๑๒/๒๕๕๖]
ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๒๓

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
ทุ ก ประเภทได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
เป็นธรรม

-๗-

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็น
กฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนก ตามความ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๘๐๒๔
๒๕
๒๕
๒๖
๒๗
๒๗
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
๓๐
๓๑

นโยบายที่
นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการ
ในปีแรก

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สาหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำด้ำนกำรเงินตำมหลักมนุษยธรรม สำหรับควำมเสียหำย
แก่ชีวิต ร่ำงกำย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมือง ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๕
(เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้กำรเยียวยำและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหำยตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงหรือควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมือง) และวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำด้ำนกำรเงิน
สำหรับควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง หรือควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง) มำใช้ในกำรช่วยเหลือ
เยียวยำให้แก่ผู้ได้รั บผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ชุม นุมทำงกำรเมือง ในช่วงเดือนพฤศจิ กำยนถึงเดือนธันวำคม ๒๕๕๖ โดยให้
คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติ (ปคอป.) และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ดำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำต่อไป ตำมที่สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับไปศึกษำรำยละเอียดของข้อกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำด้ำนกำรเงินตำมหลักมนุษยธรรม สำหรับควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงหรือควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง รวมทั้งแนวทำงกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมและรำยงำนให้
คณะรัฐมนตรีทรำบต่อไป

๑.๒ กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่
ชลประทาน
๑.๕ เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทรำบและเห็นชอบในหลักกำรให้ขยำยระยะเวลำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำร
ใน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Soft Loan) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะผู้ประกอบกิจกำรรำยเดิมเท่ำนั้น ออกไปอีก ๑ ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ มกรำคม-๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยให้ธนำคำรออมสินเป็นผู้ดำเนินโครงกำรต่อไป โดยใช้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมตำมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๓ (เรื่อง กำรให้ธนำคำรออมสินดำเนิน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำรใน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ กำรดำเนิน
โครงกำรฯ รวมทั้งกำรอนุมัติงบประมำณในกำรชดเชยของอัตรำดอกเบี้ยให้ธนำคำรออมสินตำมหลักเกณฑ์เดิม ที่จะเบิกจ่ำยตำมที่
เกิดขึ้นจริง ภำยในวงเงินที่ขอรับกำรชดเชยจำกรัฐบำล จำนวน ๙๙๒.๕๐ ล้ำนบำท นั้น เห็นชอบและอนุมัติใ ห้ดำเนินกำรได้
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแล้ว
๒. เพื่อให้กำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
มำตรำ ๑๘๑ ตลอดจนข้อกฎหมำยและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงบประมำณได้มีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำย
งบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณรองรับไว้

๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ามันเชื้อเพลิง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่ำงประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ลดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ ..) มีสำระสำคัญคือ
กำหนดให้ขยำยเวลำกำรปรับลดอัตรำภำษีสรรพสำมิตน้ำมันดีเซลที่มีปริมำณกำมะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ำหนัก ในอัตรำ
ภำษี ๐.๐๐๕ บำทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๔ ในอัตรำ
ภำษี ๐.๐๐๕ บำทต่ อ ลิ ต ร ออกไปอี ก ๑ เดื อ น คื อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ตำมที่
กระทรวงกำรคลังเสนอ และให้ดำเนินกำรต่อไปได้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแล้ว

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทรำบผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ โครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำระยะสั้น (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖) มีเกษตรกรยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน
จำนวน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน (ในจำนวนนี้มีเอกสำรไม่ครบถ้วนอยู่ระหว่ำงรอเอกสำรเพิ่มเติม จำนวน ๕๐,๘๘๗ ครัวเรือน)
ส่วนผู้ที่มีเอกสำรครบถ้วน จำนวน ๑,๑๔๒,๔๔๕ ครัวเรือน มีกำรบันทึกข้อมูลลงระบบแล้ว จำนวน ๑,๑๒๓,๖๖๒ ครัวเรือน
(คิดเป็นพื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕.๑๗๗ ล้ำนไร่) แยกเป็นผู้ที่พร้อมตรวจสอบแปลงได้ จำนวน ๗๘๖,๑๙๕ ครัวเรือน และผู้ที่
๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ยังไม่สำมำรถตรวจสอบแปลงในขณะนี้ได้ จำนวน ๓๓๗,๔๖๗ ครัวเรือน ทั้งนี้ กำรตรวจสอบแปลงซึ่งต้องดำเนินกำรทุกแปลง
ตรวจสอบเสร็จและออกใบรับรองแล้ว จำนวน ๔๔๙,๒๘๒ ครัวเรือน จำนวน ๖๔๐,๔๖๖ แปลง โดยแจ้งรำยชื่อเกษตรกรพร้อม
เลขที่บัญชีธนำคำรให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงิน จำนวน ๓๓๓,๒๘๓ ครัวเรือน จำนวน
๔๗๙,๒๖๗ แปลง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๕๕๐.๙๒ ล้ำนบำท จำกวงเงินที่สำนักงบประมำณได้โอนมำตั้งจ่ำยที่ ธ.ก.ส. แล้ว
จำนวน ๙,๙๗๐.๒๘ ล้ำนบำท
๑.๒ โครงกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำระยะปำนกลำง/ระยะยำว ได้สนับสนุนสินเชื่อ จำนวน ๕,๐๐๐ ล้ำนบำท
แก่สถำบันเกษตรกรเพื่อใช้ในกำรปรับปรุง /ก่อสร้ำงโรงงำน รวมถึงกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนดำเนินธุรกิจแปรรูปยำงพำรำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สำรวจควำมต้องกำรของสถำบันเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้นได้มีกำรยื่น แบบ
จำนง รวม ๒๔๕ สหกรณ์ วงเงิ นปริม ำณ ๖,๗๑๖ ล้ ำนบำท ส่ วนสินเชื่อ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้ำนบำท สำหรับ กำรสนับ สนุ น
ผู้ประกอบกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำงพำรำนั้น อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยธนำคำรออมสินร่วมกับกระทรวง
อุตสำหกรรม
๒. งบประมำณที่ จ ะใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำนตำมโครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำยำงพำรำระยะสั้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ จ ำนวน
๑๑,๒๔๘.๙๕ ล้ำนบำท นั้น อนุมัติและให้ดำเนินกำรตำมควำมเห็นของสำนักงบประมำณ โดยให้ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เ สนอขอตั้ง
งบประมำณเพื่อกำรนี้ไว้ จึงเห็นควรให้ใช้จ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลำง รำยกำรเงิน
สำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงกำรคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จำนวน ๑๑,๒๔๘.๙๕ ล้ำนบำท
โดยให้ขอทำควำมตกลงรำยละเอียดกับสำนักงบประมำณ ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติกำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำคำขออนุมัติจัดสรรงบประมำณตำมรำยจ่ำยจริง และให้ถือว่ำคำขอ
ดังกล่ำวเป็นคำขออนุมัติจัดสรรงบประมำณของ ธ.ก.ส. พร้อมสำเนำส่ง ธ.ก.ส. สำนักงำนใหญ่ และดำเนินกำรให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนด้วย

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

นโยบายที่
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยการชุมนุม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวางเงิน ๘๑๕,๑๘๔,๗๒๐ บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยจากการชุมนุม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายและขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม คดีกลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๔๐๗ คดี คดีกลุ่มที่ ๒
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีทั้งสิ้น ๑,๘๔๔ คดี และคดีกลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดี
ทั้งสิ้น ๔,๒๔๒ คดี
๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม คดีกลุ่มที่ ๑ จับกุมได้ ๒๔๒ คดี คดีกลุ่มที่ ๒ จับกุมได้ ๘๘๙ คดี และคดีกลุ่มที่ ๓
จับกุมได้ ๑,๘๔๐ คดี
๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ของตนเอง
ได้ง่าย รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดของคนร้าย สาหรับกรณีที่มีก ารจับกุมผู้กระทาผิดในคดี
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดารงชีวิตประจาวันของประชาชน ให้พิจารณาจัดแถลงข่าว
ทางสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ
๔. จากผลการดาเนินการในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ พบว่าในด้านการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวม สานักงาน
ตารวจแห่งชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากได้มีคาสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
เข้มงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ส่งผลให้สถิติคดีอาญาลดน้อยลง
ส่วนด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุ่มคดีมีผลการปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ขาดกาลังพลที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ จึงให้หน่วยงานพิจารณาจัดสรรกาลังทดแทนจากหน่วยข้างเคียง
และขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง อาสาสมัครภาคประชาชน มาร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากที่สุด
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔

นโยบายที่
นโยบายเศรษฐกิจ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๓. นโยบายเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม และแนวโนมป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และแนวโนมป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจ ไทยเมื่อเทียบกั บเดือ นกอ นหนา เครื่ องชี้ เศรษฐกิจที่ สําคั ญ (หลังปรั บปจ จัยฤดู กาล)
ปรับตัวดีขึ้น แสดงถึงการฟนตัวอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคภาคเอกชน การสงออก และการผลิตภาคเกษตร
ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ในขณะที่ภาคการทองเที่ยวทรงตัว
๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ ทั้งดานการใชจายและ
การผลิตยังคงปรับตัวลดลง การใชจายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
การนําเขาสินคาทุนในเดือนเดียวกันของปกอนหนาอยูในระดับสูง การสงออกสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่การทองเที่ยวเริ่มชะลอตัว
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นเล็กนอย อัตราการวางงานยังอยูในเกณฑต่ํา ดุลการคา
และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑที่นาพอใจ อัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นเล็กนอย อัตราการวางงานอยูใน
ระดับต่ํา ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลเนื่องจากการเกินดุลทั้งดุลการคาและดุลบริการ
๑.๔ สถานการณดานการคลัง การจัดเก็บรายไดสุทธิของรัฐบาลในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สูงกวาเดือนเดียวกัน
ของปกอน แตการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปและการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับตัวลดลง โดยหนี้สาธารณะ
ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีจํานวน ๕,๔๓๐,๕๖๐.๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๕.๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
๑.๕ สถานการณดานการเงิน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชยยังคงขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลง เงินบาทแข็งคาขึ้นเล็กนอย เงินทุนเคลื่อนยายไหลออกสุทธิเนื่องจากการออกไปลงทุนในตางประเทศของ
นักลงทุนไทยเปนสําคัญ และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลง
๒. แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๖ มีแนวโนมชะลอตัวรอยละ ๓.๐
อัต ราเงิ น เฟ อ ทั่ว ไปเฉลี่ ย ทั้ง ป อยู ที่ ร อยละ ๒.๔ และบั ญ ชี เดิ น สะพั ด ขาดดุ ลร อ ยละ ๐.๙ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ
สวนเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๗ มีแนวโนมขยายตัวในชวงรอยละ ๔.๐-๕.๐ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยทั้งปอยูในชวงรอยละ ๒.๑-๓.๑
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การขออนุมัติการซื้อหุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมของบรรษัทประกันตอแหงเอเชียของรัฐบาลไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการซื้อหุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมของบรรษัทประกันตอแหงเอเชีย จํานวน ๖.๘๒๒ ลานดอลลารสหรัฐ
เพื่อใหครบ ๑๐ ลานดอลลารสหรัฐ ตามเจตนารมณเดิมในการกอตั้งบรรษัทฯ
๒. ให ก ระทรวงการคลั ง โดยสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
และกระทรวงการตางประเทศ รวมกันพิจารณาถึงขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ตองใช
ในการดําเนินการในกรณีกระทรวงการคลังจะขอใชจายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของ
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อการซื้อหุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมของบรรษัทฯ และใหนําเสนอผลการพิจารณาเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป และหากกระทรวงการคลังไมสามารถซื้อหุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมของบรรษัทฯ โดยใชจายเงินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได หรือไมสามารถดําเนินการไดทัน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นควรใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เสนอใหใช
จายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ภายในกรอบวงเงินจํานวน ๒๑๙ ลานบาท อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลารสหรัฐ
เทากับ ๓๒ บาท โดยใหเบิกจายตามอัตราจริง ณ วันเบิกจาย ทั้งนี้ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสานสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาปรับแผนการใชจายเงินที่ไดรับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ
มาใชจายเพื่อการนี้อีกครั้งหนึ่งกอน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกูเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ของการเคหะแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการเคหะแหงชาติกูเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๓,๐๐๐ ลานบาท โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อการบริหารหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระ (Roll Over) ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
คณะรั ฐมนตรีมี มติ รับ ทราบรายงานสถานะหนี้ สาธารณะของประเทศ และผลการดํา เนิ นงานตามแผนการบริห าร
หนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. สถานะหนี้ สาธารณะของประเทศ โดยยอดหนี้ส าธารณะคงค าง ณ วัน ที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๖ มีจํ านวน
๕,๔๓๐,๕๖๐.๐๔ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๔๕.๔๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
โดยเป น หนี้ ข องรั ฐ บาลกู โ ดยตรง จํ า นวน ๓,๗๗๔,๘๑๙.๔๙ ล า นบาท หนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม เ ป น สถาบั น การเงิ น จํ า นวน
๑,๑๑๒,๙๗๓.๘๕ ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน ๕๔๑,๙๓๒.๐๑ ลานบาท และหนี้
หนวยงานอื่นของรัฐ จํานวน ๘๓๔.๖๙ ลานบาท สวนหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมมีหนี้คงคาง ทั้งนี้
หนี้สาธารณะดังกลาวจําแนกตามอายุของหนี้เปนหนี้ระยะยาว จํานวน ๕,๒๑๘,๒๕๙.๐๐ ลานบาท และหนี้ระยะสั้น จํานวน
๒๑๒,๓๐๑.๐๔ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๙๖.๐๙ และรอยละ ๓.๙๑ ตามลําดับ และจําแนกตามแหลงที่มาเปนหนี้ตางประเทศ
จํานวน ๓๗๘,๐๗๑.๑๗ ลานบาท และหนี้ในประเทศ จํานวน ๕,๐๕๒,๔๘๘.๘๗ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๖.๙๖ และรอยละ
๙๓.๐๔ ตามลําดับ
๒. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในชวง ๖ เดือนหลังของปงบประมาณ ๒๕๕๖ (เมษายนกันยายน ๒๕๕๖) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไดดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนจํานวนทั้งสิ้น ๙๕๙,๕๔๑.๗๘ ลานบาท โดยมีความกาวหนาคิดเปนรอยละ ๔๙.๕๖
ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะทั้งป สําหรับผลการกูเงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีภายใตกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในชวง ๖ เดือนหลังของปงบประมาณ ๒๕๕๖ รัฐวิสาหกิจไดกูเงินและ
บริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๕๖,๓๑๔.๐๐ ลานบาท

๓.๒ นโยบายสรางรายได
๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแนวทางการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแนวทางการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังนี้
๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๑.๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
๑.๑.๑ การสงเสริมการลงทุน ไดแก การพิจารณาใหการสงเสริมผูประกอบการรายเดิมที่ไมเคยไดรับ
การสงเสริม การพิจารณาคําขอสงเสริมการลงทุนของบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑยางจากตางประเทศที่ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ การคง
นโยบายการสงเสริมการลงทุนเดิมถึงสิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๗ และตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป จะเริ่มใชนโยบาย
สงเสริมการลงทุนใหม และการขยายเวลาการสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ นาทวี สะบายอย
และเทพา ที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๑.๒ การมาตรฐาน ได แ ก การกํ า หนดนโยบายมาตรฐานยางรถยนต นั่ ง และรถยนต เ ชิ ง พาณิ ช ย
ตามขอตกลงอาเซียน โดยอางอิงกับ UNECE Regulation เกี่ยวกับสมรรถนะและความปลอดภัย การผลักดันใหมีการดําเนินการ
ตามกรอบความตกลงการยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreement-MRA) ของ ASEAN การรวบรวมขอมูลขีดความสามารถ
ของหองทดสอบตาง ๆ รวมทั้งเรงประสานความตองการการทดสอบของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหองทดสอบ
ในประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และจัดเตรียมงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาหองทดสอบ นอกจากนี้ ไดจัดใหมี
ภาคเอกชนในคณะผูแทนไทยเพื่อเขารวมการประชุมสมาชิกองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน หรือ ISO/TC 45
Rubber and Rubber Products ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกประเภทรวมทํางาน (P-member) ในการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
ยางและผลิตภัณฑยาง
๑.๑.๓ การจัดดั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ไดแก การเรงพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการใชยางในประเทศ รวม ๒ แหง ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย
เมืองยาง ตําบลสํานักทอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยกําหนดแผนพัฒนาใหแลวเสร็จพรอมเปดดําเนินการในป ๒๕๕๘ ซึ่งคาดวา
จะมีการใชยางไดประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ ตัน/ป
๑.๒ การสนั บ สนุ นสิ นเชื่ อ ให แก ผู ป ระกอบการแปรรู ป ผลิ ตภั ณ ฑ ยางพาราในการขยายกํ าลั งการผลิ ตและ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ไดแก การกําหนดหลักเกณฑ/แนวทางการพิจารณาสินเชื่อใหแกผูประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางกลุมตาง ๆ ที่ตองการาสนับสนุนสินเชื่อ
๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เห็นควร
ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใชประโยชนจากนโยบายของรัฐบาลดานการบูรณาการงานวิจัย ในการพัฒนาหวงโซมูลคาของ
ยางพาราผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมตอเนื่อง นอกจากนี้ ควรจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางเพิ่มปริมาณการใชยางพารา
ในภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง
และยั่งยืน รวมทั้งการลดความเสี่ยงจากความผันผวนดานราคายางพาราที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนผลมาจากความไมสมดุลของ
ปริมาณยางพาราที่เพิ่มขึ้นและความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่จะรองรับได ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนยป ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวน ๓,๒๒๖.๗ ตัน ในอัตราภาษีรอยละ ๕
เทากับอัตราภาษีในโควตาที่เก็บจริงในปจจุบัน โดยใหผูประกอบการนําเขาใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย
มีเงื่อนไขและแนวทางการจัดสรรโควตาสวนนี้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณติดตาม กํากับ ดูแลการดําเนินการมิใหเกิดผลกระทบตอมาตรการและปริมาณ
การรับซื้อน้ํานมโคจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการเตรียมแนวทางในการทํา
ความเขาใจกับผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดนําเขานมผงดังกลาวหากไมขัดตอพันธกรณีภายใต WTO และ TAFTA เชน
เกษตรกรโคนมในประเทศที่อาจมีขอกังวลเรื่องการสูญเสียตลาดน้ํานมดิบที่จะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจะถูกทดแทนโดยนมผง
ขาดมันเนย การรณรงคสงเสริมการบริโภคนมพรอมดื่มในประเทศอยางตอเนื่อง และการสนับสนุนใหผูประกอบการใชนมผง
ขาดมันเนยที่ผลิตไดในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขานมผงขาดมันเนยจากตางประเทศหลังจากที่ไดกอสรางโรงงานผลิตนมผง
ในประเทศซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดในป ๒๕๕๗ เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตน้ํานมดิบในประเทศอีกชองทางหนึ่ง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

รวมทั้งขอสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการนําเขาและการจัดสรรโควตานมผง
ขาดมันเนยใหมที่จะทําใหผูประกอบการสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบนมผงขาดมันเนยของผูประกอบการในแตละกลุมไดอยาง
เหมาะสม การใหความสําคัญกับการกระตุนยอดขายของผูประกอบการรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มความตองการบริโภคผลิตภัณฑ
นมสดในตลาดนมพาณิชย การรณรงคบริโภคนมสดแกผูบริโภคทั่วไปควบคูไปกับการพัฒนาการผลิตน้ํานมดิบใหมีผลิตภาพสูงขึ้น
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางอนาคตประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดนิทรรศการ “สรางอนาคตไทย ๒๐๒๐” ระหวางวันที่ ๘ พฤศจิกายน๑ ธั น วาคม ๒๕๕๖ ณ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพชรบุ รี เชี ย งใหม นครศรี ธ รรมราช และสงขลา (หาดใหญ ) ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ สรุปได ดังนี้
๑. กิจกรรมหลักในการจัดนิทรรศการฯ ประกอบดวย การแสดงปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาของผูแทนจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สวนรูปแบบนิทรรศการฯ แบงเปน ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ กาวใหมการพัฒนา เชื่อมไทยสูโลก และสวนที่ ๒
ยกระดับทุกมิติเพื่อคนไทยทุกคน รวมทั้งกิจกรรมประกอบการชมนิทรรศการฯ เปนกิจกรรมที่ใหผูเขารวมชมนิทรรศการฯ ไดศึกษา
และทําความเขาใจโครงการตาง ๆ
๒. ผลการจัดนิทรรศการฯ จํานวนผูเขารวมนิทรรศการฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เชียงใหม และ
นครศรีธรรมราช มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๙,๙๖๒ คน ทั้งนี้ ผูเขารวมชมนิทรรศการ มีความประทับใจนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงมากที่สุด
และมี ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะ ได แ ก ควรประชาสั ม พั น ธ ก ารจั ด นิ ท รรศการฯ เพิ่ ม ขึ้ น และให เ ข า ถึ ง ประชาชนทุ ก กลุ ม
เพิ่มเจาหนาที่ตามจุดาง ๆ ภายในสถานที่จัดงาน และจัดสถานที่ใหมีขนาดเหมาะสมตอปริมาณของผูเขารวมงาน สําหรับจังหวัด
สงขลา (หาดใหญ) มีกลุมผูชุมนุมที่ไมเห็นดวยมาคัดคานการจัดนิทรรศการฯ ทําใหไมสามารถจัดงานตอไปได
๓. การดําเนินการในระยะตอไป
๓.๑ ควรกําหนดใหมีหนวยงานของภาครัฐเปดชองทางการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดยอาจจัดทําเว็บไซตเรื่องการปรับโครงสรางคมนาคมของประเทศอยางเปนทางการ
พรอมทั้งรวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของและใหบริการดาวนโหลดเอกสารดังกลาวเพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนไดรับรู
ขาวสารการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศอยางตอเนื่อง
๓.๒ ควรมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากลไกสนับสนุนใหมีการจัด
กิจกรรม “จานดวนไทย ไปครัวโลก” อยางตอเนื่องเพื่อยกระดับวิชาชีพการทําอาหารทองถิ่นไปสูระดับมาตรฐานสากล
๓.๓ ควรมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบฐานขอมูลเพื่อใหบุคลากรสามารถวิเคราะหขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางเขาใจและลึกซึ้งเชนเดียวกับสถานีโทรทัศนของ
ภาคเอกชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการจัดหารถไฟฟาธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จํานวน ๗ ขบวน ของบริษัท รถไฟฟา รฟท. จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่ อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการจัดหารถไฟฟาธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จํานวน ๗ ขบวน ขบวนละ ๔ ตู วงเงิน
รวม ๔,๘๕๔.๔๑ ลานบาท (รวมคาใชจายสําหรับอะไหลสํารอง รอยละ ๑๐ ภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ ๗ และคาใชจายในการแกไขระบบ
อาณัติสัญญาณและการเดินรถ) ของบริษัท รถไฟฟา รฟท. จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดเชิงพาณิชยดานการโดยสาร
รถไฟฟาและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินขบวนรถไฟฟาเนื่องจากเปนการจัดหาขบวนรถไฟฟาธรรมดาเพิ่มเติม จํานวน ๗ ขบวน
๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ขบวนละ ๔ ตู และเสริมการใหบริการของขบวนรถไฟฟาที่บริษัทฯ มีอยูเดิมที่จะครบวาระในการซอมหนัก (Overhaul) เมื่อวิ่งครบ
ระยะทาง ๑ ลานกิโลเมตร ในชวงตนป ๒๕๕๗ รวมทั้งปริมาณผูโดยสารคาดการณ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให
ขบวนรถไฟฟาธรรมดา ที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน จํานวน ๕ ขบวน ขบวนละ ๓ ตู ไมสามารถรองรับไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาเรงดวน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ใหใชแหลงเงินกูในประเทศในการดําเนินโครงการฯ โดยใหกระทรวงการคลังดําเนินการกูเงิน และนํามาให
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กูตอเพื่อนําไปเพิ่มทุนใหกับบริษัทฯ เพื่อดําเนินโครงการฯ โดยจะให รฟท. ถือหุนรอยละ ๑๐๐
ตอไป อยางไรก็ตาม กรณีการใหกระทรวงการคลังเขารวมถือหุนในบริษัทฯ แทน รฟท. ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของกระทรวง
คมนาคม และ รฟท. ทั้งนี้ หากกระทรวงคมนาคม และ รฟท. ประสงคใหกระทรวงการคลังเขาถือหุนในบริษัทฯ กระทรวงการคลัง
จะตองเปดโอกาสให รฟท. สามารถซื้อหุนของบริษัทฯ คืนจากกระทรวงการคลังไดในราคาทุนในอนาคต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (การไฟฟาสวนภูมิภาค)
คณะรัฐ มนตรี มีมติอ นุมัติตามมติค ณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ ายเศรษฐกิจ ) ซึ่ง มี
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิต ติรัต น ณ ระนอง) เป นประธานกรรมการกลั่น กรองฯ คณะที่ ๑ (ฝา ยเศรษฐกิจ) ในการประชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) รองประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานการประชุม เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ ในวงเงิน
ลงทุนรวม ๔,๕๓๐ ลานบาท แบงเปนเงินกูในประเทศ ๓,๓๙๕ ลานบาท และเงินรายได กฟภ. วงเงิน ๑,๑๓๕ ลานบาท และ
เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๓,๓๙๕ ลานบาท เพื่อเปนเงินลงทุนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ศูนยสั่งการจายไฟ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามนัยมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. ให กฟภ. รับขอสังเกตเพิ่มเติมของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับโครงการดังกลาวมีรายละเอียดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบศูนยสั่งการจายไฟทั้งดานฮารตแวร และซอฟทแวร โดยมีการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เปนจํานวนมาก กฟภ.
จึงควรมุงเนนดานการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงระบบไฟฟากําลังเปนอันดับแรก เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการเสริมสราง
ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ และใหความสําคัญกับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟใหสอดรับ
กับแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในอนาคต นอกจากนี้ กฟภ. ควรพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาใหระบบศูนยสั่งการจายไฟสามารถรองรับการใชงานไดในระยะยาว เพื่อเปนการใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด และใช
งบประมาณใหเกิดความคุมคาสูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการตอไป

๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๙

นโยบายที่
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (อยูระหวางดําเนินการ)
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ....

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน (เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใชจายจาก
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น
ที่กระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปแลว จํานวน ๓๔๒,๑๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
ศพผูสูงอายุตามประเพณี จํานวน ๑๗๑,๐๘๗ ราย ที่เสียชีวิตและรอรับการชวยเหลือคาจัดการศพ รายละ ๒,๐๐๐ บาท ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยเสนอ โดยใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การยกเวนคาผานทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนาชลบุรี) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษ
บูรพาวิ ถี เป นทางต องเสี ยคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต องเสียหรือยกเวนค าผานทางพิเศษและอัตราคาผาน
ทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเวนคาผานทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดใหทางพิเศษ
บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมตอ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เปนทางตองเสียคาผานทางพิเศษ ประเภทของรถที่ตองเสียหรือ
ยกเวนคาผานทางพิเศษ และอัตราคาผานทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ ยกเวนใหผูใชรถบนทางพิเศษ
สายดังกลาวไมตองเสียคาผานทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศตั้งแตวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่
๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดมีมติเห็นชอบ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมไดใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมดังกลาวแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แผนบูรณาการปองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ ชื่อในการรณรงค ปองกันและลดอุ บัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ใชชื่อ วา "ปใหม สัญจร
ปลอดภัย รวมใจลดอุบัติเหตุ"
๑.๒ ชวงเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหม
๒๕๕๖ โดยใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดวยตนเอง
๑.๔ มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ ไดแก มาตรการดานการบริหารจัดการ มาตรการ
ดานถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย มาตรการดานยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย และ
มาตรการดานการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
๑.๕ มาตรการเนนหนัก ไดแก การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ การควบคุมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเพิ่มการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อทุกชนิด
๑.๖ ชวงเวลาดําเนินการ กํ าหนดเปน ๒ ชวง ไดแ ก ช วงเตรียมความพรอ มและการรณรงคระหวา งวัน ที่
๑ พฤศจิกายน-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖-๒ มกราคม ๒๕๕๗
๒. ให รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงกลาโหม (พลเอก ยุ ท ธศั ก ดิ์ ศศิ ป ระภา) ประสานกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนดังกลาว รวมทั้งประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอยในพื้นที่ตาง ๆ รวมทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในชวงเทศกาลปใหมนี้ดวย

๑๑ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม 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
๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาความลาชาในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ
ความคืบหนา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความคืบหนาเรื่อง การลดระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
และการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่สามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปได ดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(คชก.) และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด โดยยุบรวมคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาโครงการภาครัฐและเอกชน
แตรับผิดชอบในเรื่องเดียวกันเขาดวยกัน และกําหนดองคประกอบคณะกรรมการแตละชุดใหเหมือนกันเพื่อสรางมาตรฐานในการพิจารณา
ใหเหลือเพียงมาตรฐานเดียว
๑.๒ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการ
หรือกิจการที่ตองไดรับอนุญาตจากทางราชการและโครงการหรือกิจการที่ไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
แนวทางพิจารณารายงาน EIA สําหรับ คชก. โดยใหเจาหนาที่สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเรงรัดตรวจสอบรายงาน EIA
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

และเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมา หากรายงานที่เสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๔๖
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหแจง
บุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกําหนด ๗ วันทําการ
๑.๓ จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิ จการที่ส ามารถขอรับการยกเว นไม ตองจัดทํา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง แวดลอม ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยเบื้องตนกําหนดใหโครงการประเภทอาคาร
อยูอาศัยรวมและโรงแรมซึ่งตองจัดทํารายงาน EIA ที่มีความสูงนอยกวา ๒๓ เมตร และพื้นที่ใชสอยรวมทุกอาคารนอยกวา
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงาน EIA โดยยินยอมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไว
ในรายงาน EIA ของโครงการในลักษณะเดียวกันที่ไดมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม
๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการยกเวนการทํา
รายงาน EIA โครงการประเภทที่อยูอาศัยรวม หรือโรงแรมที่มีความสูงนอยกวา ๒๓ เมตร และมีขนาดพื้นที่ใชสอยรวมนอยกวา
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ควรเปดชองทางการสื่อสารในรูปแบบสาธารณะใหผูประกอบการรายใหมที่จะยื่นขอแบบอาคารพักอาศัย
ขนาดดังกลาวไดรับทราบวามีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลวในพื้นที่ใด และในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
รายงาน EIA เปนการวิเคราะหผลกระทบรายโครงการ จึงไมสามารถตอบภาพรวมของการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ได รวมทั้งยังมีกิจการ
และโครงการจํานวนมากตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ที่จะขอยกเวนไมตองจัดทํารายงาน EIA จึงควรมีมาตรการหรือเครื่องมือ
ที่สามารถสื่อสารกับทุกภาคสวนใหเขาใจตรงกันในมาตรการดังกลาว นอกจากนี้ ควรมีการเก็บขอมูลผลหรือเสียงสะทอนของ
โครงการที่ไมตองจัดทํารายงาน EIA จากการปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม เพื่อนําไปสูการพิจารณาเพิ่มเติมประเภทและขนาด
ของโครงการหรื อ กิ จ การที่ ส ามารถขอรั บ การยกเว น ไม ต อ งจั ด ทํ า รายงาน EIA และการปรั บ ปรุ ง ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ ใหมีความเหมาะสมถูกตอง ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

๑๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

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

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

นโยบายที่
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการประชุ มรัฐมนตรีอาเซียนด านพลัง งาน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอื่ นที่เกี่ย วของ ณ เกาะบาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งที่ ๓๑ (The 31st ASEAN Ministers on
Energy Meeting 31st AMEM) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ ตามคําเชิญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแรธาตุของ
อินโดนีเซียและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ในระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน ครั้งที่ ๓๑ (31st AMEM) ที่ประชุมไดแสดงความยินดี ชื่นชม ยืนยัน
และเห็นชอบขอตกลงตาง ๆ ไดแก
๑.๑ ยินดีกับความกาวหนาของผลการทบทวนกลางเทอมในแผนปฏิบัติการดวยความรวมมือดานพลังงาน
อาเซียน ป ๒๕๕๓-๒๕๕๘ (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation Mid-Term Review : APAEC MTR 2010-2015)
๑.๒ เห็นชอบที่จะใหเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานพลังงานดําเนินการติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการฯ นี้
ตอไป
๑.๓ ยืนยันขอตกลงรวมกันในการสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานเกี่ยวกับความรวมมือในการจัดหาน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ
๑.๔ เห็นชอบและลงนามในตราสารขยายอายุ บันทึก ความเขาใจอาเซีย นวาดว ยโครงการเชื่อมโยงทอส ง
กาซธรรมชาติ (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) เปนเวลา ๑๐ ป จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ และพิธีสารแกไขเพิ่มเติม
ความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยพลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) สําหรับเปน think tank มืออาชีพ และสนับสนุน
งานดานวิชาการดานพลังงานใหแกสมาชิกอาเซียนตอไป
๑.๕ ชื่นชมในความพยายามของคณะสภาผูวาการการไฟฟาอาเซียน (HAPUA) ในการดําเนินการปรับใหมีระบบ
ขอกฎหมาย เทคนิค โครงขายการกํากับดูแลใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกันในระบบโครงขายสายสงไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power
Grid) และยินดีกับความคืบหนาในการขยายโครงขายสายสงไฟฟา ๖ โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงขายสายสงใหมระหวาง
เวียดนาม-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐซาราวักของมาเลเซีย-รัฐกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซีย รวมถึง
การสงเสริม และพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่ง มีสว นในการลดปริม าณการใชพ ลังงานต อผลิ ตภัณ ฑม วลรวมในภูมิ ภาค (Energy
Intensity : EI) ไดถึงรอยละ ๗.๕๖ ในป ๒๕๕๓ (ป ๒๕๔๘ เปนปฐาน) จากเปาหมายในการลด EI ในการใชพลังงานของอาเซียน
ใหไดถึงรอยละ ๘ ภายในป ๒๕๕๘
๑.๖ รับทราบขอริเริ่มของความรวมมือโครงการสรางความตระหนักรูดานพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy
Literacy Cooperation Initiative : AELCI) ตามขอเสนอของไทย
๒. การประชุ ม อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย น+๓ ด า นพลั ง งานอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๑๐
th
(10 AMEM+3) การประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกดานพลังงาน ครั้งที่ ๗ (7th EAS EMM) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน
กับทบวงการพลังงานระหวา งประเทศ และการหารือ ทวิ ภาคี กับ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว การหารื อทวิ ภาคี
กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การหารือทวิภาคีกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ และการหารือทวิภาคีกับทบวงการพลังงาน
ระหวางประเทศ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมประจําป ๒๕๕๖ เรื่อง เสนทางประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมประจําป ๒๕๕๖ เรื่อง เสนทางประเทศไทย...สูประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และ
อุปสรรคของการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในมิติตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานในพิธีเปดการประชุม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. สรุปความคิดเห็นของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
๑.๑ การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ต อ งส ง เสริ ม ความคิ ด สร า งสรรค แ ละการเรี ย นรู ผ า นการปฏิ บั ติ จ ริ ง และ
การปรับเปลี่ยนระบบการประเมินคุณภาพจากการประเมินเฉพาะดานวิชาการอยางเดียว เปนการประเมินที่ครบทั้งการพัฒนา
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
๑.๒ การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาให ม ากขึ้ น เพื่ อ ใช ป ระกอบการดํ า เนิ น งานในกิ จ การภาครั ฐ สร า ง
นวัตกรรม และพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงขึ้น
๑.๓ การสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเสริมสรางความเขม แข็งทางเศรษฐกิจและเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
๑.๔ การพัฒนาคนทั้งดานองคความรูและทักษะการทํางานควบคูไปกับการเรงสรางความปรองดองของคน
ในชาติ
๒. สรุปความเห็นรวมกันจากการประชุมกลุมยอย
๒.๑ กลุมที่ ๑ : การเตรียมความพรอมดานการเงิน การคลัง และการคาการลงทุนเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดแก การวางบทบาทหรือตําแหนง (Positioning) ของประเทศ และการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงระหวาง
ทองถิ่น ประเทศ และโลก การปรับ ปรุง กฎ ระเบี ยบ และโครงสร างภาษีที่เ ปน อุป สรรคต อการค า การผลิ ต และการลงทุ น
ใหเหมาะสมและเอื้อตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การใหความสําคัญกับการคาชายแดน และ
การอํานวยความสะดวกทางการคา การกําหนดนโยบายการสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพ การเตรียมความพรอมดานบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคการผลิต และภาคบริการ อยางเหมาะสม
และตรงตามความตองการ การเฝาระวังและติดตามผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเตรียมมาตรการเพื่อรองรับและบริหาร
จัดการผลกระทบ และการสรางความรวมมือกับประเทศนอกกลุมอาเซียนในการพัฒนาประเทศสูการเปนศูนยกลางทางดาน
การเงินและการบริการในอนุภูมิภาค
๒.๒ กลุมที่ ๒ : สรางสังคมผูประกอบการไทยกาวอยางมั่นใจสูประชาคมอาเซียน ไดแก การเตรียมความพรอม
ของผูประกอบการ โดยคํานึงถึงการปรับแบบแผนธุรกิจดวยการปรับปรุงผลิตภาพและลดตนทุน หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
โดยเลือกผลิตสินคาและบริการที่มีความเชี่ยวชาญ การเรงพัฒนาทักษะและความรูที่หลากหลายเพื่อยกระดับศักยภาพและสราง
ความแข็งแกรงใหแกธุรกิจ การสนับสนุนผูประกอบการโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมตาง ๆ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทั้งระบบ และการพัฒนาตอยอดดานการศึกษาเพื่อใหเปนผูประกอบการที่มีคุณภาพ และการสงเสริมสินคาไทย
ที่มีศักยภาพการแขงขันสูงอยูแลว ตองมีการปรับตัวโดยนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแขงขันได
๒.๓ กลุมที่ ๓ : สรางสรรคสังคมไทยสูประชาคมอาเซียน ไดแก การกระตุนใหสังคมไทยตื่นตัวและสราง
ภูมิคุมกันใหสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดเสรีดานตาง ๆ ทั้งเงินทุน สินคา บริการ และแรงงาน
เพื่อมิใหคนไทยตกเปนเหยื่อของภัยคุกคามที่มากับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การใหความสําคัญอยางจริงจังกับการลงทุน
ระยะยาวเพื่อพัฒนาคุณภาพคน โดยตองปฏิรูปวิธีเรียนการสอนใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะหและสังเคราะห มีความตองการใฝเรียนรูที่
จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางจิตสํานึกที่ดี เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนพื้นฐานการสรางสังคมที่ดีและสราง
ภูมิคุมกันใหสังคม การเนนใหสมาชิกอาเซียนสรางคานิยมรวม การเห็นประโยชนสวนรวมและการเปดใจกวางยอมรับคนอื่นเพื่อลด
ความแตกแยกของสังคม และการมีระบบคุมครองทางสังคมใหกับคนไทยและประชาชนอาเซียนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๒.๔ กลุ ม ที่ ๔ : การเชื่ อ มโยงโครงสร า งพื้ น ฐานสู อ าเซี ย น ได แ ก การเร ง รั ด การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาและบริการใหสามารถใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานไดเต็มศักยภาพ
การพัฒ นาเชิ งพื้ น ที่ร องรั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จทั้ ง ในเมื องหลัก และเมือ งชายแดน การส ง เสริ มการใช พลั ง งานอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและการใช พ ลั ง งานทดแทนเพื่ อ ลดความต อ งการพลั ง งานในอนาคตบางส ว นที่ ต อ งจั ด หาแหล ง พลั ง งานจาก
ตา งประเทศและสรา งความมั่น คงด า นพลั ง งาน และการสนั บ สนุ น ใหภ าคเอกชนมี สว นรว มในการพั ฒ นาโครงสรา งพื้น ฐาน
ทั้งภายในประเทศและในประเทศเพื่อนบาน
๑๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๒.๕ กลุมที่ ๕ : การเตรียมความพรอมระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ไดแก
บทบาทการพัฒนาเปนศูนยกลางการบริการหลัก บทบาทการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ บทบาทการพัฒนาเมืองชายแดน
ในแตละภูมิภาคที่ มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน บทบาทการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิ จพิเศษ และบทบาทการพัฒนาเป น
เครือขายสนับสนุนเชื่อมโยงกับเมือง
๒.๖ กลุมที่ ๖ : สูประชาคมอาเซียน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรใหยั่งยืน ไดแก การปฏิรูปกฎหมาย
และกฎ ระเบียบตาง ๆ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีการปรับประสานกฎ ระเบียบ และกฎหมายการปองกัน
คุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน การนําเสนอปญหาดานการทองเที่ยวใหเปนวาระแหงชาติ และการสงเสริม
องคความรูดานสิ่งแวดลอมและการบริโภคอยางยั่งยืนใหแกประชาชนอยางทั่วถึง การสรางกลไกภาคประชาชน ประชาสังคม และ
นัก วิชาการให เข า มามี สว นร ว มในการติด ตาม ตรวจสอบ และแก ไขปญ หาทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อมควบคู ไปกั บ
การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานขอมูลและเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบที่ทันสมัย และภาครัฐควรเปนผูนําในการสนับสนุน
การสรางจิตสํานึกดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบตอเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางเอกสารผลลัพธของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ จํานวน ๒ ฉบับ และหากมีความจําเปน
ตองแกไขรางเอกสารที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยรางเอกสารผลลัพธ จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก
๑.๑ รางถอยแถลงวิสัยทัศนวาดวยมิตรภาพและความรวมมืออาเซียน-ญี่ปุน : วิสัยทัศนรวม อัตลักษณรวม
อนาคตรวม (Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation : Shared Vision, Shared Identity, Shared Future)
และรางแผนดําเนินงานฯ (Implementation Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation :
Shared Vision, Shared Identity, Shared Future) มีสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันระหวางผูนํารัฐสมาชิก
อาเซียนและญี่ปุนที่จะสงเสริมความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับญี่ปุนใน ๔ ดาน ไดแก หุนสวนเพื่อสันติภาพและ
เสถียรภาพ หุนสวนเพี่อความเจริญรุงเรือง หุนสวนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหุนสวนใจถึงใจ
๑.๒ รางถอยแถลงรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ ภายใตชื่อ “มือประสานมือ รับมือกับ
ประเด็นทาทายระดับภูมิภาคและระดับโลก” (Joint Statement of the ASEAN-Japan Commemorative Summit “Hand in Hand,
Facing Regional and Global Challenges”) มีสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันระหวางผูนํารัฐสมาชิกอาเซียนกับ
ญี่ปุนถึงบทบาทที่สําคัญของอาเซียนและญี่ปุนในประเด็นทาทายในระดับภูมิภาค
๒. อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองหรือลงนามเอกสารดังกลาว

๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ
ระหวางประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ ณ บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค
ครั้งที่ ๒๕ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี และนายจุลพงษ โนนศรีชัย
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได ดังนี้
๑. การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑ ที่ประชุมฯ ไดรับรองปฏิญญาผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๑
“เอเชีย-แปซิฟกที่แข็งแกรง แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลก” (Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth) ซึ่งครอบคลุม
๓ ประเด็นหลักที่เอเปคใหความสําคัญในปนี้ ไดแก การสนับสนุนระบบการคาพหุภาคีและการบรรลุเปาหมายโบกอร การสงเสริม
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม รวมทั้งไดรับรองถอยแถลงแยกเรื่อง “Supporting the
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

Multilateral Trading System and the 9th Ministerial Conference of the World Trade Organization” ซึ่งย้ําเจตนารมณ
รวมกันในการผลักดันใหการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ ๙ มีผลลัพธเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีการประชุม
Retreat ของผูนํา ประกอบดวย Retreat I : บทบาทของเอเปคในการสรางเสริมระบบการคาพหุภาคีในภาวะเศรษฐกิจโลก
ในปจจุบัน และ Retreat II : วิสัยทัศนวาดวยความเชื่อมโยงของเอเปคทามกลางโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคและระหวาง
ประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการหารือระหวางผูนําฯ ในหัวขอ “การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม-ความมั่นคง
ทางอาหาร น้ํา และพลังงาน”
๒. การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ระหวางวันที่ ๔-๕
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บาหลี โดยมีนายจุลพงษ โนนศรีชัย ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย
เขารวมการประชุมฯ ซึ่งมีการรับรองถอยแถลงรวมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๕ โดยมีการประชุมกลุมยอย (Breakout Session)
ในหัวขอ “บทบาทของเอเปคทามกลางสถาปตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลง” และการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session)
ในหัวขอ “การสงเสริมการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดวยความเทาเทียม” และหัวขอ “การสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค”
นอกจากนี้ ยังมีการหารืออยางไมเปนทางการในเรื่องสถานการณปจจุบันและความทาทายในภูมิภาค
๓. การดําเนินการของเอเปคในระยะตอไป สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเจาภาพการประชุมเอเปคในป ๒๕๕๗
จะใหความสําคัญกับประเด็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยง และ
การเจริญเติบโตที่ครอบคลุม (Comprehensive Growth) โดยเนนการปรับโครงสรางเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth
Transformation) โดยในชวงป ๒๕๕๗ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคใน ๙ สาขา
ไดแก การคา พลังงาน การทองเที่ยว การเกษตรและอาหาร SMEs สตรี เหมืองแร ปาไม และมหาสมุทร และมีกําหนดจะจัดการประชุม
ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ทะเลสาบ Yangqi ชานกรุงปกกิ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แถลงการณรวมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ ๑๙ และแผนปฏิบัติการภายใตกรอบการลงทุนใน
ภูมิภาค (Regional Investment Framework : RIF)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางแถลงการณรวม (Joint Ministerial Statement : JMS) ระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมน้ําโขง
เพื่อใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ไดรวมกับรัฐมนตรีของประเทศลุมแมน้ําโขงใหการรับรอง
แถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีฯ โดยไมมีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ ๑๙ ในวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใตกรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment Framework : RIF) เพื่อให
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ไดรวมกับรัฐมนตรีของประเทศลุมแมน้ําโขงใหการรับรองแผนปฏิบัติการฯ
โดยไมมีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ ๑๙ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓. เห็ น ชอบให สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ถ อ ยคํ า
ในแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีฯ ไดในกรณีที่ไมใชการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในการหารือในการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุมแมน้ําโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. รางบันทึกความเขาใจเพื่อการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุมแมน้ําโขง (Draft Final MOU for the
Establishment of the Greater Mekong Railway Association : GMRA) ฉบับปรับปรุงใหม
๒. การลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุมแมน้ําโขง (GMRA)
๓. ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ
รัตนากร) ซึ่งไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลความรวมมือในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater
Mekong Subregion : GMS) เปนผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ
๑๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธยุทโธปกรณและสินคาฟุมเฟอยเปนสินคาที่ตองหามสงออกไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณที่สงมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี เ ป น สิ น ค า ที่ ต อ งห า มนํ า เข า มาในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. .... (มาตรการคว่ํ า บาตรสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ และสินคาฟุมเฟอยเปนสินคา
ที่ตองหามสงออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณที่สงมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเปนสินคาที่ตองหามนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การหามสงออกอาวุธและยุทโธปกรณไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการหามนําเขาอาวุธและ
ยุทโธปกรณที่สงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหอ าวุธและยุท โธปกรณแ ละสินคาฟุม เฟอยเปนสิ นคาตองหา มในการส งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี รวมทั้งใหอาวุธและยุทโธปกรณที่สงมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเปนสินคาที่ตองหามในการนําเขา
มาในราชอาณาจักร และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับคํากําจัดความของคําวา “อาวุธและยุทโธปกรณ” ไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวดําเนินการตอไปได
๒. ใหก ระทรวงพาณิ ชย รับ ความเห็น ของกระทรวงการต างประเทศและสํา นัก งานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับกรณีที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดกําหนดใหรฐั สมาชิกที่จะจัดหา ซื้อขาย หรือ
ขนยายอาวุธเล็กและอาวุธเบาไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี รวมทั้งธุรกรรมทางการเงิน การฝกอบรม การให
คําแนะนํา การบริการ การใหความชวยเหลือ การผลิต และการบํารุงรักษาที่เกี่ยวของ จําเปนตองแจงใหคณะกรรมการคว่ําบาตร
ทราบลวงหนาอยางนอย ๕ วัน ซึ่งอาจมีผลเปนการจํากัดสิทธิของไทยในทางปฏิบัติ เกินกวาที่จําเปนหรือที่มีผลผูกพันประเทศไทย
โดยเฉพาะหากจะมีผูประกอบการไทยที่ประสงคจะสงออกหรือสงผานอาวุธเล็กหรืออาวุธเบาไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีจ ะไมอาจทําไดภายใตรางประกาศกระทรวงพาณิชย ฯ ฉบับใหมนี้ ซึ่ง กระทรวงพาณิชย อาจพิจารณาหารื อ
กับกระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูรักษากฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อความรอบคอบในรายละเอียด และใหกระทรวงพาณิชยแจงรายละเอียดของรางประกาศกระทรวงพาณิชยฯ ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนทราบอยางทั่วถึงโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทําแถลงการณรวมวาดวยผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
๑. การจั ด ทํ า แถลงการณ ร ว มว า ด ว ยผลการเยื อ นสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย อย า งเป น ทางการของนายกรั ฐ มนตรี
(Joint Statement on the outcome of the official visit to the Russian Federation by the Prime Minister of the
Kingdom of Thailand) ในระหวางวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ มีเปาหมายที่จะ
ยกระดับความสัมพันธของทั้งสองประเทศไปสูความเปนหุนสวนในระดับที่สูงขึ้น โดยจะกระชับและขยายความรวมมือในทุกมิติ
ผานกลไกที่มีอยู ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของแถลงการณรวมดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เพื่อให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๒. ใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองเอกสารดังกลาวกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียโดยไมมีการลงนาม

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

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

๒๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตรำค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำและ
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลังและสำนักงำน ก.พ. ดังนี้
๑. กำหนดอัตรำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำในอัตรำที่ลดหลั่นจำกอัตรำ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย เนื่องจำกมีอำนำจหน้ำที่เฉพำะด้ำนเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำม
ทำงกำรกีฬำ โดยเทียบเคียงกับคณะกรรมกำรที่มีนำยกรัฐ มนตรี รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นประธำน โดยกำหนดให้
ประธำนกรรมกำรได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้งในอัตรำไม่เกินครั้งละ ๗,๕๐๐ บำท กรรมกำรให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้ง
ในอัตรำไม่เกินครั้งละ ๖,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือนเฉพำะกรรมกำรที่มำประชุม เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยประชุมกรรมกำรรัฐวิสำหกิจตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๖
๒. กำหนดอัตรำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ให้สอดคล้องกับอัตรำเบี้ยประชุมรำยครั้งตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ประธำนกรรมกำรได้รับเบี้ยประชุมในอัตรำไม่เกิน ๑,๕๐๐ บำทต่อครั้ง กรรมกำร
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรำไม่เกิน ๑,๒๐๐ บำทต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเฉพำะกรรมกำรที่มำประชุมเพียงครั้งเดียว
ในวันหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทรำบพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมที่สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอ
๒. เห็นชอบแนวทำงปฏิบัติอันเนื่องมำจำกกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ตำมที่สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้พิจำรณำร่วมกัน และให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
๓. เห็นชอบให้ทุกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ
๓.๑ กำชับข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทุกประเภททุกระดับ ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และ
ส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๓๙ [เรื่อง กำรปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
แนวทำงปฏิบัติในกำรเลือกตั้ง (แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๓๙)]
โดยเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุน กำรดำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อได้รับกำรร้องขอ
จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง รวมทั้ง
กำรวำงตัวเป็นกลำงของข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับดังกล่ำวด้วย
๓.๒ เห็นชอบในหลักกำรให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถนำงบประมำณ
มำสนับสนุนกำรเลือกตั้งได้ โดย
๓.๒.๑ กรณีเป็นกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้แต่ละหน่วยงำนพิจำรณำดำเนินกำรไปได้ตำมควำมเหมำะสม
๓.๒.๒ กรณีเป็นกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แต่ละหน่วยงำนเสนอขอทำควำมตกลงกับสำนักงบประมำณก่อนดำเนินกำรต่อไป
๓.๒.๓ เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้ำรำชกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงของหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังกล่ำว ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๕๐ [เรื่อง สรุปผลกำรหำรือระหว่ำง
นำยกรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗
ลงวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๐)]

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอให้เร่งรัดติดตามการดาเนินโครงการ/แผนงานในความรับผิดชอบ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่นำยกรัฐมนตรีเสนอว่ำ ตำมที่ได้มีเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองเพื่อเรียกร้องควำมต้องกำร
ตำมแนวทำงและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลบำงกลุ่มมำตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจ ของประเทศ ตลอดจนควำมเชื่ อ มั่ นของนั กลงทุ นและนำนำประเทศ และในขณะนี้ พ ระรำชกฤษฎี ก ำยุ บ สภำ
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๖ มีผลให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจำกตำแหน่งต้องอยู่
ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ โดยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้ำที่
ได้เท่ำที่จำเป็นภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตำมนัยมำตรำ ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงขอให้
รัฐมนตรีทุกท่ำนกำชับให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนต่ำง ๆ ในควำมรับผิดชอบเร่งรัด กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน
และกำรดำเนินโครงกำร/แผนงำนต่ำง ๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ เป็นไปตำมกรอบเวลำและงบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับควำมเห็นชอบไว้แล้ว โดยให้ดำเนินกำรให้ถูกต้อง เป็นไปตำมข้อกฎหมำย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัดด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้แก่โรงเรียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่นำยกรัฐมนตรีเสนอว่ำ จำกกำรที่ได้ลงพื้นที่ตรวจรำชกำรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลำยจังหวัดพบว่ำกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรในควำมรับผิดชอบของหลำยกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ /
เห็นชอบไปแล้วก่อนกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ยังไม่แล้วเสร็จและบรรจุผลในกำรปฏิบัติในระดับพื้นที่ เช่น โครงกำรอำหำรกลำงวัน
นักเรียนที่ได้มีกำรปรับค่ำอำหำรกลำงวันจำกเดิมในอัตรำ ๑๓ บำทต่อคนต่อวัน เป็ นอัตรำ ๒๐ บำทต่อคนต่อวัน และโครงกำร
จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำให้แก่โรงเรียน เป็นต้น จึงขอให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรับไปกำชับและติดตำม
กำรด ำเนิ น กำร โดยประสำนงำนกั บ กระทรวงสำธำรณสุ ข และหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเร็ ว ต่ อ ไป ทั้ งนี้ ให้ เ ป็ น ไปตำม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ขอให้เร่งรัดติดตำมกำรดำเนินโครงกำร/แผนงำนในควำมรับผิดชอบ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มอบหมายให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนของรัฐ ทั้งที่ได้เสนอเรื่องมำแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และเรื่องที่จะเสนอ
มำใหม่ โดยให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหรือส่งเรื่องคืนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องได้ตำมแต่กรณีให้สอดคล้องกับข้อกฎหมำยและ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทำงปฏิบัติอันเนื่องมำจำกกำรยุสภำผู้แทนรำษฎร) ทั้งนี้ เรื่องใด
ที่สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อ งคืนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องไปแล้ว และหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องเห็นว่ำมีควำมจำเป็น
ที่จะต้องดำเนินกำรเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเร่งด่วน ก็ให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องเร่งชี้แจงข้อมูลเหตุผลควำมจำเป็น พร้อมจัดทำเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง และส่งไปยั งส ำนั กเลขำธิ ก ำรคณะรั ฐมนตรีอี ก ครั้งหนึ่ ง เพื่ อ ที่ส ำนั กเลขำธิ ก ำรคณะรั ฐมนตรีจ ะได้ใ ช้ เ ป็น ข้ อ มู ล
ประกอบกำรขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตำมที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอว่ำ โดยที่ประเทศไทยจะต้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรค้ำ
มนุษย์ให้กระทรวงแรงงำนสหรัฐอเมริกำภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๗ เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประเทศไทยในกำรขจัดรูปแบบ
ที่เลวร้ำยที่สุดของกำรใช้แรงงำนเด็ก ระหว่ำงเดือนมกรำคม ๒๕๕๖-มีนำคม ๒๕๕๗ จึงสมควรที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัด
จัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงแรงงำน เพื่อจัดทำข้อมูลเป็นภำพรวมของประเทศไทย แล้วส่งให้กระทรวงแรงงำน
สหรัฐอเมริกำภำยในกำหนดดังกล่ำว
๒. ให้รองนำยกรัฐมนตรี (นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ) ประธำนกรรมกำรประสำนและกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กำชับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดทำข้อมูลให้กระทรวงแรงงำน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงแรงงำนสหรัฐอเมริกำได้ทันภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๗
๒๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำกฎหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและ
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นประธำนกรรมกำร
๑.๒ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำตินำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกฎหมำย
๓ ด้ำน ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ได้แก่ กรอบที่ ๑ กำรพัฒนำกฎหมำยที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรประกอบธุรกิจเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอันเป็นกำรทั่วไป กรอบที่ ๒ กำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกลุ่ม
ธุรกิจ/อุตสำหกรรมเป้ำหมำย และกรอบที่ ๓ กำรพัฒนำองคำพยพ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิรูป
กฎหมำยในกรอบยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)
๑.๓ ให้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำพิ จ ำรณำจั ด ช่ อ งทำงพิ เ ศษส ำหรั บ กำรพิ จ ำรณำและผลั ก ดั น
ร่ำงกฎหมำยทั้งในกรอบของรัฐบำลและกรอบของรัฐสภำ โดยในกรอบของรัฐบำลควรจัดช่องทำงพิเศษสำหรับร่ำงกฎหมำยที่จะ
ได้รับกำรตรวจพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และขอควำมร่วมมือให้มีกำรพิจำรณำโดยคณะพิเศษของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ เพื่อให้ร่ำงกฎหมำยผ่ำนไปตำมวัตถุประสงค์และทันตำมระยะเวลำที่กำหนด และพิจำรณำแนวทำงร่วมมือเพื่อให้รัฐสภำ
กำหนดเป็นวำระเร่งด่วน และจัดกลไกเฉพำะในกำรดูแลให้ควำมเห็นชอบต่อร่ำงกฎหมำยตำมแผนงำนโดยเร็ว
๒. ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำกฎหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยเพิ่มอธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เป็นกรรมกำร ตำมควำมเห็น
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และกำหนดให้มีเฉพำะหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องที่มี อยู่ในปัจจุบัน ตำมควำมเห็นของ
สำนักงำน ก.พ.ร.

๘.๓ ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีโอกาสได้ รั บข้ อมูลข่ าวสารจากทางราชการ
สื่ อสารมวลชน และสื่ อสาธารณะทุ กประเภทได้ อย่ างกว้ างขวาง
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๓

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
จำนวนเรื่อง

๓๘

๔๐
๓๐
๒๐

๙

๖

๑๐

๑

๐
๓ ธ.ค. ๕๖

๑๐ ธ.ค. ๕๖

๑๗ ธ.ค. ๕๖

๒๕ ธ.ค. ๕๖

เดือน

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖
จำนวนเรื่อง

๓๐๐
๒๓๖
๒๐๐

๒๐๗ ๒๑๗

๒๐๖ ๑๙๑

๒๓๘ ๒๓๑

๒๖๙
๒๑๕

๑๗๙
๑๔๖

๑๐๐

๕๔

๐
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๖

๒๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

เดือน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวัน ที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง แบ่งเป็น วาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง
วาระเพื่อพิจารณา ๒๓ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๒๓ เรื่อง และ วาระอื่น ๆ ๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อทราบ ๒๓
ท, 23 เรื่อง (๔๒.๕๙ %)
อ, 6

วาระอื่น ๆ ๖ เรื่อง (๑๑.๑๑ %)

ป,
2
วาระประธานแจ้
ง

๒ เรื่อง (๓.๗๑ %)

วาระเพื่อพิจารณา23๒๓ เรื่อง (๔๒.๕๙ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ
๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๔๖ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่อเงป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๒๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๓ เรื่อง วาระจร ๑๐ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๒๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๒๐ เรื่อง วาระจร ๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐

วาระปกติ

๒๐
๑๓

วาระจร

๑๐
๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

ประเภทวาระ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๕๔ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
๑๖

นร.
กค.

๔
๗

กต.
กก.

๑

พม.

๒

กษ.

๒

คค.

๕

ทส.

๑

พน.

๑

พณ.

๑

มท.

๓

ยธ.

๒

รง.

๑

สธ.

๑

อก.

๑

ตช.

๒

ลต.

๑

สกช.

๑

สสป.

๑

อส.

๑

๐

๕

๒๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๔๙ เรื่อง
๙๐.๗๔ %

เรื่องกฎหมาย
๕ เรื่อง
๙.๒๖ %

รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี: จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริ หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จานวน
๓๖ เรื่อง และเรื่องที่ ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
จานวน ๑๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐฐบาล
บาล
๓๖
เรื
อ
่
ง
๔๓๙ เรื่อง
๖๖.๖๗
%
๕๐.๘๑%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
การบริห๑๘
ารราชการ
เรื่อง
ทั่วไป
๓๓.๓๓ %
๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๒๐
๑๕

๑๐

๑๐

๓

๒

(๑)

(๒)

๕
๐
(๑)
(๓)
(๕)
(๗)

๔
(๓)

(๔)

นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑

๐
(๖)

(๕)
(๒)
(๔)
(๖)
(๘)

๘

๘

(๗)

(๘)

นโยบาย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจาแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก การพัฒนา
จานวนเรื่อง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐

๑๑
๘

๘
๕
(๑)

๓
(๒)

(๓)

(๔)

๑
(๕)

(๖)

รวมทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง

๒๘ สานักบริหารงานสารสนเทศ

ด้าน

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรี มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ที่ดาเนิ นการใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ จานวน ๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาคออกเฉียงเหนือ
๒ เรื่อง
๑๐๐ %

รวมทั้งสิ้น ๒ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๖๗ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐

๕๕

๔๐
๒๐
๐

๑๕

๒๓ ๒๐
๗ ๕

๑๕

๒๒
๑๐ ๑๒ ๑๐

๑

๙

๒

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 ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน ๑ คณะ
ประกอบด้วย
- คณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน(ยธ.)

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไม่ มี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไม่มีร่างพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็น พระราชกาหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
และกฎ ก .พ. ซึ่งได้ลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีจานวน
๓๙ ฉบับ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กาหนด

หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงาน คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รวม

๓๐ สานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา
๖
๑
๑
๑
๕
๑
๓
๓

กฎ
กระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ ก.พ.

๑
๑
๑
๒

๑

๑
๗
๒
๑

๕

๑๘

๑๐

๕

๑
๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

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

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ตช.
ลต.
สกช.
สสป.
อส.

ชื่อเต็ม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สภากาชาดไทย
สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

คณะทํางาน
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๑ ธันวาคม–๓๑ ธันวาคม 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

