


 

                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        กลุ่มประสานราชการ         สํานักบริหารกลาง         โทร.  2108 

ท่ี  กษ 0401.4/949              วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553  สํานักนายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ โดยมีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สรุปได้ดังนี้  

ด้านกฎหมาย 
  วาระท่ี 1  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  สําหรับงบประมาณเพ่ือรองรับการปรับปรุง
สิทธิให้แก่ทายาทรับบําเหน็จตกทอดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป  
  2. เพ่ิมเติมหมวด 3/2 บําเหน็จตกทอด กําหนดให้กรณีท่ีผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้รับบําเหน็จ
รายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน โดยแบ่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดกโดยมิต้องกันส่วนเป็น
สินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นสินสมรส และกําหนดให้นําวิธีการในการยื่นเรื่องราวขอรับบําเหน็จ
ลูกจ้างตามข้อ 20 มาใช้กับการยื่นเรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอด   
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สํานักบริหารกลาง  

ด้านเศรษฐกิจ 
  วาระท่ี 8  เรื่อง  การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี 2552/53    
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)  
ครั้งท่ี 10/2553 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ท่ีเห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมเติมตั้งแต่
ช่วงวันท่ี 15 มีนาคม-25 เมษายน 2553 (เฉพาะข้าวเปลือกปทุมธานีชดเชยช่วงวันท่ี 22 มีนาคม-11 เมษายน 2553) 
ซ่ึงจะต้องจ่ายเงินชดเชยเพ่ิมเติมให้เกษตรกรท่ีใช้สิทธิปริมาณข้าวเปลือก 1,807,716 ตัน เป็นเงิน 651.73 ล้านบาท 
จําแนกเป็น (1) ข้าวเปลือกเจ้า 5% ประมาณ 1,725,324 ตัน เป็นเงิน 633.56 ล้านบาท (2) ข้าวเปลือกปทุมธานี 
ปริมาณ 82,392 ตัน เป็นเงิน 18.17 ล้านบาทตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ท่ีเห็นควรให้ ธ.ก.ส.จ่ายค่าชดเชยรายได้จํานวนดังกล่าวนี้ให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว ซ่ึงจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได้ด้วย และเร่งตรวจสอบ ทําสัญญา รวมท้ังชี้แจงให้
เกษตรกรเข้าใจเก่ียวกับการใช้สิทธิในรอบใหม่ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนในภายหลังไปดําเนินการ  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระท่ี 10  เรื่อง  ขออนุมัติโควตานําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2553 เพ่ิมเติม ให้กับ
ผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการอนุมัติจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนยปี 2553 
เพ่ิมเติมให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2 ท่ีได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากวัตถุดิบท่ีเหลือในคลังสินค้ามี 
ไม่เพียงพอตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2553 
จํานวน 22 ราย ปริมาณ 2,441.75 ตัน  โดยใช้โควตาท่ีเหลือคืนมาจากผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 1 จํานวน 
2,461.32 ตัน  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง 
และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระท่ี 14  เรื่อง รายงานผลการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ 
  สาระสําคัญ  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
  1. หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2553 กษ. โดยกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือดําเนินการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้าง 
อํานาจหน้าท่ี และการดําเนินงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ บัดนี้ผลการศึกษาได้
จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ จํานวน 594,000 บาท 
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาท และผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
     2.1 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ยังจําเป็นต้องมีต่อไป เพราะเป็นองค์กร
เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการไก่ไข่ของประเทศไทย 
     2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ยังไม่เหมาะสม 
     2.3 ด้านอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงราคาไข่ไก่ยังข้ึนลงเป็นวัฏจักร การควบคุมปริมาณการนําเข้าไก่
ไข่พ่อ – แม่พันธุ์ เห็นสมควรดําเนินการต่อไป เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระรายกลางรายเล็ก และรายย่อยสมควร
รวมตัวเป็นสถาบันเกษตรกรข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลส่วนกลางทําให้ไม่สามารถกําหนดนโยบาย
เชิงรุก สําหรับการเลี้ยงไก่ไข่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว มีองค์กรกํากับดูแลปริมาณการผลิตรักษา
สมดุลของอุปสงค์-อุปทาน ให้ความรู้เรื่องคุณภาพไข่ไก่ และส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 
     2.4 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
          1. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
     - การได้มาซ่ึงกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีการได้มาของรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ประกาศ
เผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบและเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
เน้นความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดําเนินธุรกิจไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
     - การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ควรคํานึงกรอบ
และดําเนินการให้ครบตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ 
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          2. คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
     - องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ให้มีเฉพาะเกษตรกรและภาคเอกชนเท่านั้น 
ไม่มีหน่วยราชการ ยกเว้นอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน 
     - การทําหน้าท่ีให้คํานึงถึงบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบระบุไว้ ให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ แต่ไม่ได้มีหน้าท่ีกลั่นกรองเรื่องต่างๆ  
     2.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยมีความจําเป็นต้องทําท้ัง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   
  แผนระยะสั้น 
  (1) ให้มีอนุกรรมการกลั่นกรองท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นกลางเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงาน 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์พิจารณา เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
  (2) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์เป็นมาตรการเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีผลทางปฏิบัติ 
  (3) เนื่องจากปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีให้มีการนําเข้าไก่ไข่พ่อ – แม่พันธ์ (P.S) โดยเสรี ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบปริมาณไข่ไก่ส่วนเกินความต้องการบริโภคในอีก 13 เดือน ข้างหน้า และในอนาคตต่อๆ ไป จึงควรมีการ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยกําหนดโควตาการนําเข้าไก่ไข่พ่อ – แม่พันธุ์ และให้มีการกระจายลูกไก่ไข่ให้เกษตรกร
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  (4) เพ่ือให้เกษตรกรอิสระสามารถประกอบอาชีพให้ธุรกิจนี้อย่างม่ันคงภายใต้ระบบโควตา จึงควรมี          
มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระสามารถซ้ือลูกไก่ไข่เลี้ยงเป็นไก่ไข่สาวได้เอง มีอิสระใน
การผสมอาหารสัตว์ใช้เอง 
  (5) การนําเข้าไก่ไข่ปู่ – ย่าพันธุ์ (G.P) ต้องมีมาตรการควบคุมทุกด้านอย่างเข้มงวด 
  (6) ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกร 
  (7) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร และสมาชิกสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อย่างท่ัวถึง 
  (8) ควรเร่งรัดให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลปริมาณไข่ไก่ ราคาและต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปและ
ประเมินปริมาณการกระจายตัวการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  (9) ควรมีมาตรการหยุดยั้งหรือควบคุมการเพ่ิมข้ึน และการขยายฟาร์มของผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่เพ่ือ
ป้องกันการผูกขาด 
  (10) กําหนดการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่เป็นวาระแห่งชาติ 
  (11) ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
  แผนระยะกลาง  
  (1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ทําธุรกิจครอบคลุมด้านผลิตและตลาด 
  (2) พัฒนาระบบเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
  (3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแปรรูปไข่ไก่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และขยายตลาดส่งออก 
  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ 
  แผนระยะยาว 
  (1) พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทยให้ผู้ผลิตทุกระดับอยู่ร่วมกันได้ และการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปิดเสรี
การค้าโลก 
  (2) กําหนดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างสายพันธุ์ไก่ไข่ทางการค้า เป็นวาระแห่งชาติ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  วาระท่ี 21  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรี 
  สาระสําคัญ  คือ  ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันท่ี 12 ตุลาคม 2553) ได้เห็นชอบมาตรการรองรับ
ผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยราชการกรมราชทัณฑ์
รับซ้ือไข่ไก่ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2553 นั้น กระทรวงยุติธรรมขอเรียนความคืบหน้าในการดําเนินการ 
ดังนี้  
  1. กรมราชทัณฑ์ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์  เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงไก่ไข่เม่ือวันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2553 ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้  
       1.1 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่  ได้เสนอราคาไข่ไก่พร้อมถาดกระดาษ ขนาด 1 ถาด/30 ฟอง  
ราคาถาดละ 80 บาท น้ําหนักไข่ไก่ต่อถาดเท่ากับ 1.8 กิโลกรัม ขนาดเบอร์ 2 – 3 ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.67 บาท  
      1.2 กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ทราบดังนี้  
           (1) การดําเนินการจัดซ้ืออาหารดิบเป็นรายสิ่ง (ประเภทไข่ไก่) สําหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง กรม  
           (2) ขนาดไข่ไก่ท่ีกรมราชทัณฑ์จัดซ้ือ เป็นไข่ไก่เบอร์ 2 – 3 เฉลี่ยฟองละ 2.50 บาท 
           (3) กรมราชทัณฑ์สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของกรมปศุสัตว์ท่ีต้องการ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยกําหนดให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน ปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ผู้ต้องขังบริโภคไข่ไก่เฉลี่ย 
โดยกรมราชทัณฑ์สามารถสั่งซ้ือไข่ไก่ได้เพ่ิมข้ึนจํานวน 4.2 ล้านฟองต่อเดือน ในการนี้ กรมปศุสัตว์ หรือสมาคม 
ผู้เพาะเลี้ยงไก่ไข่ จะต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการซ้ือขายไข่ไก่กับหน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญาของเรือนจํา/ 
ทัณฑสถานโดยตรง  
  2. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังประมาณ 210,000 คน  เม่ือปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้
ผู้ต้องขังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณ 5 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์  ตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553  
จะสามารถช่วยรับซ้ือไข่ไก่ได้ประมาณ 5.25 ล้านฟอง ในราคาระหว่างฟองละ 2.00 – 3.10 บาท หรือเฉลี่ยราคา
ฟองละ 2.50 บาท ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณไข่ไก่ออกจากตลาดได้ในระดับหนึ่ง  
  สรุปผลการดําเนินงาน  
  กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ยธ 0703.6 / 2299 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2553 แจ้งแนวทาง
ดําเนินการจัดซ้ือไข่ไก่ โดยให้เรือนจํา/ทัณฑสถานปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ผู้ต้องขังบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยคนละ  
5 ฟองต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 แล้ว ท้ังนี้ กรมราชทัณฑ์คาดว่าสามารถรับ
ซ้ือไข่ไก่ได้จํานวน ประมาณ 5.25 ล้านฟอง ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านสังคม 
  วาระท่ี 26  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
(GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ 2553 ของไตรมาสส่ี   
  สาระสําคัญ  คือ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ทก.) รายงานผลการดําเนินงาน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ 2553 ของไตรมาสสี่ ดังนี้ 
  1. สถิติการใช้บริการ 
  2. บริการสอบถามข้อมูลท่ัวไปแยกตามประเภทเรื่องท่ีมีประชาชนสนใจสอบถาม ดังนี้ 
     2.1 การเมือง-การปกครอง    

   2.2 เศรษฐกิจ  
     2.3 สังคมและสวัสดิการ      
     2.4 การศึกษาและเทคโนโลยี  

/3. บริการ... 
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  3. บริการรับเรื่องร้องเรียน(Complaint) 
     จากการท่ีโครงการ GCC 1111 ได้รับมอบหมายให้เป็นสายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 โดย
เป็นช่องทางหนึ่งในสี่ช่องทางของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์บริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงได้มีแผนการดําเนินงานเพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ไตรมาสสี่มีเรื่องร้องเรียนและติดตามผลเฉลี่ยจํานวน 10,338 เรื่อง คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.45 
  4. การดําเนินงานอ่ืนๆ ของโครงการ GCC1111 ประจําปีงบประมาณ 2553  
     4.1 การดําเนินงานร่วมกับภาครัฐ  กิจกรรมเยี่ยมชมและร่วมออกร้านจัดนิทรรศการเผยแพร่
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน GCC 1111   
      4.2 การดําเนินงานภายในโครงการ GCC 1111 การพัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสาย (Agent)  
    5. บทวิเคราะห์ 
  สําหรับไตรมาสสี่ภาพรวมของข้อมูลท่ีประชาชนสนใจโทรสอบถาม  ได้แก่ การจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งท่ี 6  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต มาตรการและ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ  
มาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการสํารวจ สํามะโนประชากรและเคหะ  
พ.ศ. 2553  ข้อมูลเก่ียวกับไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด (H1N1) โดย GCC 1111 ได้พยายามพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่องท้ังด้านข้อมูลและบุคลากร เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของประชาชน
ผู้ใช้บริการภาครัฐรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังสามารถนําข้อมูลท่ีประชาชนสอบถาม
หรือร้องเรียนไปใช้ในการวางแผนในการแก้ปัญหาการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดแก่
ประชาชน 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สํานักบริหารกลาง  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ด้านต่างประเทศ 
 วาระท่ี 30  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอท้ัง 2 ข้อ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความจําเป็นในการ
กําหนดข้อผูกพันทางการเงินในข้อ 8 ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ก่อนเสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตาม
มาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป ท้ังนี้ หากรัฐสภาไม่ได้พิจารณาบันทึกความเข้าใจ
ฯ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) นี้ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเสนอ
บันทึกความเข้าใจฯ ไปยังรัฐสภาในสมัยประชุมถัดไป โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
  2. มอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็น 
ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

สาระสําคัญของเรื่อง 
 1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างสมรรถนะ

และ การค้าในด้านเกษตร และในสาขาท่ีเก่ียวข้องระหว่างคู่ภาคี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือใน
สาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีการพิจารณาในอนาคต 

/2. ขอบเขต... 
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 2. ขอบเขตความร่วมมือ :  ได้แก่ การเกษตร ซ่ึงรวมท้ังสัตว์ ประมง และพืช การส่งเสริมการค้า

สินค้าเกษตร การจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร เป็นต้น 
 3. กําหนดให้จัดตั้งคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร หรือเรียกว่า “JAWG” เพ่ือการดําเนินการตาม

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ โดยคณะทํางานร่วมด้านการเกษตรจะรับผิดชอบในการประเมินผล หรือเสนอโครงการเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุง รวมท้ังให้คําแนะนํา 

 4. รูปแบบของความร่วมมือ : ความร่วมมือจะอยู่ในรูปแบบของการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน
นักวิชาการและนักวิจัย การศึกษาและการจัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การวิจัยร่วมด้านการเกษตร 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการ เป็นต้น  

 5. การระงับข้อพิพาท : ข้อพิพาทระหว่างคู่ภาคีท่ีเกิดจากการตีความหรือการดําเนินการตามบันทึก
ความเข้าใจฉบับนี้ให้ระงับโดยฉันท์มิตรด้วยการหารือหรือเจรจาระหว่างคู่ภาคี 

 6. การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลา และการสิ้นสุด : บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับในวันท่ีมีการ     
ลงนาม และจะมีผลใช้บังคับนับจากวันท่ีมีการลงนาม เป็นระยะเวลา 5 ปี และหลังจากนั้นจะขยายอายุโดยอัตโนมัติ
อีกครั้งละ 5 ปี แต่อาจสิ้นสุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 3 เดือน 
ก่อนบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุด 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           วาระท่ี 34  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรไทย-นครกวางโจว และหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
การตลาดสําหรับผลไม้ไทย-นครกวางโจว 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอท้ัง 3 ข้อ ดังนี้  
   1. อนุมัติให้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย และศูนย์ส่งเสริมเทคนิคด้านการเกษตร นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง แห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ตามร่างท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ    
   2. อนุมัติให้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ระหว่างองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (รฐัวสิาหกิจ) แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และบริษัทค้าส่งผลไม้ตลาดเจยีงหนาน นครกวางโจว สาธารณรฐัประชาชนจีน ตามรา่งท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 3. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนท่ีจะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างหนังสือแสดงเจตจํานง 
ท้ังสองฉบับดังกล่าว ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการสําคัญ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  สาระสําคัญ 
 1. หนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรไทย-นครกวางโจว 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมในสาขาการเกษตร ซ่ึงรวมถึงด้านพืช ปศุสัตว์ 
ประมง และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยเน้นการประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาคเอกชน
และภาครัฐ ท้ังนี้ การดําเนินการภายใต้หนังสือเจตจํานงฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ 
 2. หนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการตลาดสําหรับผลไม้ไทย-นครกวางโจว  
มีจุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องศักยภาพการตลาดของผลไม้ไทยในนครกวางโจวและมณฑลอ่ืนๆ  
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์การตลาดเพ่ือเกษตรและตลาดค้าส่งผักและผลไม้
ตลาดเจียงหนาน ซ่ึงองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรจะส่งออกสินค้าท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพไปยังตลาดเจียงหนาน ในขณะท่ี
ตลาดเจียงหนานจะจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการตลาดผ่านเครือข่ายของตนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายผลไม้ไทย
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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  3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯดังกล่าว  
มีสาระสําคัญเป็นความร่วมมือทางวิชาการ และด้านการวิจัยในด้านสัตว์ ประมง พืช การพัฒนาบุคลากร การทําวิจัยร่วม 
การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและข้อมูล การจัดสัมมนา การดูงาน และอ่ืนๆ ท่ีสองฝ่ายเห็นว่ามีความจําเป็น ซ่ึงไม่มี 
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง จึงไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 190   
ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วาระท่ี 39  เรื่อง  รายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ  ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
ครั้งท่ี 30 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ  ประจําภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 30  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง      
  1. คํากล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี 
      - Mr. Jacques Diouf ผู้อํานวยการใหญ่ FAO ได้กล่าวต้อนรับ โดยกล่าวถึงสถานการณ์ความ
ไม่ม่ันคงด้านอาหารของโลกและของภูมิภาค        
      - นาย Lee Myung-bak ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึง
การพัฒนาประเทศของเกาหลี เกาหลียินดีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสําหรับเกษตรกรรายย่อย ประธานาธิบดีฯ ยังได้กล่าวเน้นย้ําว่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว  
จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความม่ันคง
อาหาร ท่ีประชุมกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆ หามาตรการรองรับการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเรียกร้อง FAO ให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในการเพ่ิมสมรรถนะในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึง
ผู้แทนไทยได้กล่าวสนับสนุนให้ FAO ให้ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านนโยบาย ด้านเทคนิค และการให้
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระดับท้องถ่ินด้วย  
  3. ประสบการณ์ในการรับมือกับวิกฤติราคาอาหารและวิกฤติการเงินโลก ท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดการกับวิกฤติราคาอาหารและการเงินโลกในช่วงปี 2550 – 2551 ท่ีส่งผลกระทบต่อความ
ม่ันคงด้านอาหารอย่างรุนแรง ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต ท่ีประชุมจึงได้กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกให้
ความสําคัญกับการลงทุนในภาคเกษตรเป็นลําดับแรก  
  4. ผลการดําเนินงานของ FAO ประจําปี 2551 – 2552 ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ  
FAO ประจําปี 2551 – 2552 ในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในภูมิภาค ผ่านทางโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการการประชุมสัมมนา และการฝึกอบรม ในเรื่องท่ีสําคัญๆ คือ นโยบายเกษตรและความม่ันคงด้านอาหาร 
อาหารปลอดภัย การปรับตัวและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การตอบสนองต่อเรื่องโรคระบาดสัตว์และภัยพิบัติธรรมชาติ การประกันพืชผลและการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร  
  5. กรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ FAO ในภูมิภาค ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นระยะเวลา 10 ปี (2553 – 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนงานขององค์การ FAO โดยรวม ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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      - วิสัยทัศน์ คือ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความม่ันคงอาหาร 
               - พันธกิจ คือ ช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้ลดจํานวนผู้ขาดสารอาหารให้ได้ครึ่งหนึ่งในปี 2558 
โดยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและลดความยากจน ในขณะเดียวกันต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค  

6. แผนงานและงบประมาณประจําปี 2553 -2554 และแผนงานประจําปี 2555 – 2556 
ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณปี 2553 – 2554  ซ่ึงจัดสรรงบประมาณไว้ประมาณ 160 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และเห็นชอบแผนงานปี 2555 -2556   ซ่ึงเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การดําเนนิงานของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกใน 5 ประเด็น คือ 1) เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ 2) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
ชนบท 3) สนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเหมาะสม 4) เสริมสร้างสมรรถนะให้
สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและความเร่งด่วนฉุกเฉินทางด้านอาหารและการเกษตร 5) สามารถเผชิญกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาก 
  7. แผนปฏิบัติการเร่งด่วนและการปฏิรูปองค์การ FAO ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าของ
แผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการปฏิรูป FAO โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการกระจายอํานาจ รวมถึง
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระบบการรายงานการทํางานของเจ้าหน้าท่ี การมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ด้านการเงินของ FAO สํานักงานใหญ่ให้แก่สํานักงานภูมิภาคมากข้ึน  
  8. การยุบรวมศูนย์บริการร่วม ท่ีประชุมได้พิจารณาข้อเสนอเรื่องการยุบรวมศูนย์บริการร่วม 
(Shared Services Centre - SSC) ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ 3 ศูนย์ ท่ีบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี  กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
และซานดิเอโก ประเทศชิลี ให้เหลือเพียงศูนย์เดียวท่ีบูดาเปสต์ โดยคาดหวังว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณ
ดําเนินการได้ ซ่ึงเรื่องนี้ผู้แทนไทยได้กล่าวแสดงข้อกังวลท้ังในแง่ประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์ท่ีบูดาเปสต์เม่ือเทียบกับ
ศูนย์ท่ีกรุงเทพฯ และในแง่ของการประหยัดงบประมาณในระยะยาวเนื่องจากประเทศฮังการีจะใช้เงินตราสกุลยูโร
ต่อไปในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า จึงได้เสนอท่าทีให้คงศูนย์บริการร่วมท่ีกรุงเทพฯ ไว้ต่อไป ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้การสนับสนุน
ท่าทีของประเทศไทย  
  4. ข้อคิดเห็น 
      4.1 ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงานในระดับภูมิภาคซ่ึง 
ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบนี้ ไปปรับใช้ในการดําเนินงานในระดับประเทศต่อไปได้ ขณะเดียวกัน กรอบในระดับ
ภูมิภาคดังกล่าวจะเป็นแนวทางท่ี FAO จะให้ความช่วยเหลือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคได้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเด็นหลักๆ ท่ีเป็นความท้าทายของภูมิภาค เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ  
      4.2 การท่ีประเทศสมาชิกสนับสนุนท่าทีไทยท่ียืนยันไม่ให้ยุบรวมศูนย์บริการร่วมท่ีกรุงเทพฯ  
ไปรวมเป็นศูนย์เดียวท่ีบูดาเปสต์นั้น เป็นความพยายามท่ีจะคงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการด้าน
บริหารและการเงินการคลังในภูมิภาคไว้ นอกจากนี้ การคงศูนย์ดังกล่าวไว้ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยท่ีทําให้
คนไทยท่ีทํางานท่ีศูนย์ฯ นี้ ยังคงปฏิบัติงานต่อได้อีกประมาณ 12 คน 
      4.3 ในการกล่าวถ้อยแถลงประเทศไทยและประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ ได้เน้นการให้ความสําคัญ
ต่อการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส รวมท้ังให้ความสําคัญต่อการช่วยเหลือเกษตรกรในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การวิจัยพันธุ์พืชทนแล้ง เป็นต้น 
      4.4 การท่ีประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสนับสนุนข้อเสนอ ของประเทศไทย 
ท่ีไม่ให้มีการจัดตั้งสํานักงานอนุภูมิภาคเพ่ิมข้ึน แต่ขอเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของสํานักงานภูมิภาคมาก
ข้ึน ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้งของสํานักงาน FAO ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกยังสามารถรักษาเจ้าหน้าท่ี
คนไทยซ่ึงมีอยู่กว่า 70 คนได้ปฏิบัติงานต่อไปด้วย 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
   วาระท่ี 41  เรื่อง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 38 
   สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  
ครั้งท่ี 38 ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์น้ํา และการ
ดําเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
สรุปได้ดังนี้ 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 25 จังหวัด 
 สถานการณ์น้ํา 
   1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา  สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ  
(8 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณน้ําท้ังหมด 56,059 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างเก็บ
น้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังหมด 
 2. สภาพน้ําท่า  ปริมาณน้ําในลําน้ําต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณน้ําท่า กรมชลประทาน  
พบว่ามีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่น้ํายม จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําล้นตลิ่ง แม่น้ําน่าน 
จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก แม่น้ําชี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยโสธร ปรมิาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
แม่น้ํามูล จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําล้นตลิ่ง 
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก แม่น้ําตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก  
คลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก แม่น้ําโกลก จังหวัดนราธิวาส ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 
น้ํามาก คลองตันหยง จังหวัดนราธิวาส ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 การดําเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนสถานการณ์น้ํา ระหว่างวันท่ี 1-7 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 11 ฉบับ แบ่งเป็น  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ําในจังหวัดทางภาคใต้ 8 ฉบับ สถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา 1 ฉบับ สถานการณ์น้ําใน
แม่น้ําชีและมูล 1 ฉบับ สถานการณ์น้ําในแม่น้ํามหาสารคามและกาฬสินธุ์ 1 ฉบับ 
 2. แจ้งเตือนให้เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2553 
จํานวน 5 ฉบับ 
   3. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี  ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เครื่อง สนับสนุนแล้ว จํานวน  
612 เครื่อง ในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด 
   4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จาํนวน 1,785,906 กิโลกรัม 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
 ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ช่วงภัย  
 1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ต.ค. 53) ประสบภัย 
จํานวน 54 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย 2,757,236 ไร่  ได้ดําเนนิการสํารวจแลว้ (ณ วันท่ี 4 พ.ย.53) พบว่าเสียหายแล้ว 
868,225 ไร่  
 2. ช่วงภัยวนัท่ี 1 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 4 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 46 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย 6,829,585 ไร่ 
 3. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 10 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย 640,164 ไร่  
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและเรือประมง  
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 1. พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
     1.1 ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย. 53 ยกเว้น
ภาคใต้) ประสบภัยท้ังสิ้น 56 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 104,797 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา 
90,437 ตารางเมตร เกษตรกร 62,480 ราย ได้ดําเนินการสํารวจแล้ว (ณ วันท่ี 29 ต.ค.53) พบว่าพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง
เสียหายแล้ว 9,496 ไร่ และ 10,267 ตารางเมตร  
     1.2. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 7 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย  พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 8,562 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา  
47,086 ตารางเมตร เกษตรกร 7,665 ราย 
                     2. เรือประมง ช่วงระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พ.ย. 53) 
ประสบภัยพิบัติท้ังสิ้น 11 จังหวัด จํานวน 581 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 58 ลํา เรือประมงพ้ืนบ้าน 523 ลํา 
 ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ชว่งภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วนัท่ี 5 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) 
ประสบภัยท้ังสิ้น 40 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 131,355 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 17,014,030 ตัว  
 2. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 96,744 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 4,646,473 ตัว  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระท่ี 45  เรื่อง  รายงานสถานการณ์น้าํในรอบสัปดาห์ (วันท่ี 2 – 8 พฤศจิกายน 2553) 
 สาระสําคัญ  คือ  คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ภายใต้คณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ได้มีการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ํา และเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยและภัยแล้ง 
รวบรวม วิเคราะห์ พยากรณ์ คาดการณ์ และติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ํา เพ่ือการเตือนภัยและกําหนดแผนบริหาร
จัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ มีประเด็นสําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 1. สถานการณ์น้ําในภาพรวม สภาพภูมิอากาศในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้
และอ่าวไทย ประกอบกับพายุดีเปรสชั่นท่ีก่อตัวข้ึนบริเวณอ่าวไทย ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น โดยมีฝนตก
หนักมากจนเกิดน้ําท่วมในหลายพ้ืนท่ี  สภาพน้ําในอ่างเก็บน้าํขนาดใหญ ่มีปริมาณน้ําเก็บกัก ประมาณร้อยละ 75 อยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง 
 2. สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ มีพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุน้ําท่วมใน 19 จังหวัด 
 3. การให้ความช่วยเหลือ  
    3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้เดินทางตรวจพ้ืนท่ีน้ําท่วมและมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ําท่วม 
    3.2 กรมทรัพยากรน้ํา มอบน้ําดื่มเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จํานวนรวม 54,700 ขวด 
สนับสนุนรถผลิตน้ําประปาเคลื่อนท่ี 4 คัน แจกจ่ายน้ําประปา 422,962 ลิตร จัดรถยนต์รับส่งประชาชนท่ีประสบภัย 
เครื่องสูบน้ํา 21 เครื่อง ถุงยังชีพ 250 ชุด ชุดสารส้มและคลอรีนเม็ด 65 ชุด 
    3.3 ในรอบสัปดาห์นี้ สถานีเตือนภัยล่วงหน้าของกรมทรัพยากรน้ํามีการแจ้งเตือนภัย จาํนวน 38 ครั้ง 
ครอบคลุม 91 หมู่บ้าน ใน 7 จังหวัด   
    3.4 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได้ดําเนินการป้องกันน้ําท่วมบ่อบาดาลแบบถาวร 1,086 บ่อ เป่าล้าง
ทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล 223 บ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ํา 164 เครื่อง ซ่อมแซมระบบประปา 51 ระบบ แจกน้ําดื่ม 
372,143 ขวด และแจกน้ําจากระบบประปาเคลื่อนท่ี 765,010 ลิตร 

/3.5 กรม... 
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    3.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งรถผลิตน้ําดื่ม 1 คัน รถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร  
3 คัน และรถแบ็กโฮ จํานวน 1 คัน เพ่ือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 4. การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2553 
    4.1 ให้แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป       
     4.2 ประธานฯ มอบหมายใหฝ้่ายเลขาฯ แจง้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้วา่ราชการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ําท่วมตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยารายงาน  
    4.3 ประธานฯ ขอให้อนุกรรมการทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือร่วมกันพิจารณาและ               
คาดการณ์สถานการณ์น้ํา และขอให้นําผลการประชุม โดยเฉพาะผลการคาดการณ์สถานการณ์น้ําท่วมไปแจ้งเตือน
ภัยน้ําให้กับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เพ่ือเป็นการลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
    4.4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําของเข่ือนอุบลรัตน์ ท่ีมีปริมาณน้ํา
เก็กกักเต็มอ่าง โดยวันท่ี 7 พ.ย. 2553 มีน้ําประมาณร้อยละ 115 ในการระบายน้ําออกได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อพ้ืนท่ี
ท้ายน้ําด้วยแล้ว โดยเฉพาะจุดบรรจบของแม่น้ําพองกับแม่น้ําชี ทําให้มีน้ําเอ่อท่วมเหนือเข่ือนใน 2 จังหวัด 5 อําเภอ  
105 หมู่บ้าน พ้ืนท่ีน้ําท่วม 11,000 ไร่ ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการแจกถุงยังชีพ 
    4.5 สถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการติดตามสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําชี
และลุ่มน้ํามูล คาดว่า ปริมาณน้ําสูงสุดจากแม่น้ํามูลจะมาถึงอุบลราชธานี ในวันท่ี 10 พ.ย. 2553 ส่วนปริมาณน้ํา
สูงสุดจากแม่น้ําชีจะมาถึงอุบลราชธานี ในอีก 2 – 3 วัน จะทําให้ระดับแม่น้ํามูลท่ีอุบลราชธานี สูงข้ึนประมาณ  
0.50 – 0.70 ซม. ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมรับสถานการณ์น้ําท่วม 
    4.6 สถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนท่ีภาคกลาง พ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบัน ปริมาณฝนตอนบนของ
ประเทศลดลง ทําให้ปริมาณน้ําท่ีไหลมาจากภาคเหนือผ่าน จ.นครสวรรค์ น้อยลง คาดว่าพ้ืนท่ีชุมชนริมแม่น้ําจะเข้าสู่
สภาวะปกติได้ในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ 
    4.7 การแก้ไขปัญหาน้ําเสียในพ้ืนท่ีน้ําท่วมขัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีน้ําท่วม จังหวัดอุทัยธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
และนครสวรรค์ พบว่า น้ํายังไม่เน่าเสีย และสนับสนุนสารสกัดชีวภาพให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล 4 แห่ง  
ในจังหวัดลพบุรี เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา รวมท้ังจัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหารือแนวทางและ
มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอย เม่ือวันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ด้านแต่งตั้ง 
  วาระท่ี 47 เรื่อง แต่งตั้ง    
 หัวข้อท่ี 4 การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
    สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการท่ีนายกรัฐมนตรี
กํากับการบริหารราชการและส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีอยู่ในการ
กํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ซ่ึงได้ลาออกจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้ว    
   2. รับทราบรายชื่อ ปคร. ของส่วนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรี
ให้กํากับการบริหารราชการ  และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี  
    โดย ปคร. ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายศุภชัย  บานพับทอง รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

/ท้ังนี้... 

 





ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

(เรื่องท่ี)

กฎหมาย 1 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักบริหารกลาง 
โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรณ์บุคคล

เศรษฐกิจ 8 การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2552/53  

10 ขออนุมัติโควตานําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2553 เพ่ิมเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2

14 รายงานผลการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21 การแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สังคม 26 รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน สํานักบริหารกลาง 

(GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ 2553 ของไตรมาสสี่ โดยกลุ่มประสานราชการ

และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่างประเทศ 30 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

34 ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรไทย-นครกวางโจว และหนังสือแสดง

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการตลาดสําหรับผลไม้ไทย-นครกวางโจว

39 รายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ  ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 30

ครม.รับทราบ 41 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 38 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

45 รายงานสถานการณ์น้ําในรอบสัปดาห์ (วันท่ี 2 – 8 พฤศจิกายน 2553) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 47 แต่งตั้ง หัวข้อท่ี 4 การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สรุป มติ ครม.  เม่ือ 9 พฤศจิกายน 2553
เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

....................................................................



http://www.thaigov.go.th                                                                                                   
ข่าวท่ี 01/11                                                 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน  2553          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213-216  ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2                        
ถนนอู่ทองใน   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชวีะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น  นายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุม                 
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1. เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  มาตรการสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 3.    เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..)  
     พ.ศ. ....  (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม)  
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวง 
   แหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องท่ีอําเภอพระประแดง  
   จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  มาตรการภาษีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 6.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการอ่าน 
 7.    เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
 
 เศรษฐกิจ 
 8.  เรื่อง  การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 
 9.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน ครั้งท่ี 1/2553 
 10.  เรื่อง  ขออนุมัติโควตานําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2553 เพ่ิมเติม ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติ 
   บุคคลท่ี 2  
  11.  เรื่อง  ของบกลาง เพ่ือเป็นเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2553  
  12. เรื่อง   การขอยุติโครงการศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพ่ือการส่งออก (POSSEC) 
 13.  เรื่อง  นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ 
  14.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ 
 15.  เรื่อง  ขออนุมัติรายละเอียดและเง่ือนไขการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราช 
   กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
   พ.ศ. 2552  
  16. เรื่อง  โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม 
   17.   เรื่อง   การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
 18. เรื่อง    ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งท่ี 1/2553 
  19. เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 2/2553  
  20. เรื่อง   รายงานผลการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2553 
  21.  เรื่อง   การแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรี  
 22.  เรื่อง  รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งท่ี 32 
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 สังคม 
 23.  เรื่อง  การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”  
  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากล   
  แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.2010  
  24.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
 25.  เรื่อง  มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง การกําหนด 

ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า 
 26. เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111)  
   ประจําปีงบประมาณ 2553 ของไตรมาสสี่ 
 27.  เรื่อง  การซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ  
   5,000 บาท 
  28. เรื่อง   รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน ครั้งท่ี 2/2553 
 
  ต่างประเทศ 
 29. เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 
  กัมพูชาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา  
 30.   เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
   แอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
  31. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
    State Oceanic Adminstration 
  32. เรื่อง   ร่างปฏิญญาพนมเปญและเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง 
    เศรษฐกิจ    อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งท่ี 4  
  33. เรื่อง   การลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสํานักงานกิจการ วิทยุ 
    ภาพยนตร์และโทรทัศน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  34. เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและ
    ฝึกอบรมการเกษตรไทย-นครกวางโจว และหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
    การตลาดสําหรับผลไม้ไทย- นครกวางโจว 
  35. เรื่อง   แก้ไขข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนและ 
    สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) 
  36. เรื่อง   ขออนุมัติลงนามร่างแผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการและประสานงานเรื่องอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 
    โดยไม่คาดฝันเก่ียวกับการเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง 
 37. เรื่อง   การเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Working Visit)  ของรัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 14 - 15 กันยายน 2553 
  38. เรื่อง   ผลการเยือนอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเป็นประธานร่วม
    การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 7 
 39. เรื่อง     รายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ  ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 30 
 40. เรื่อง   รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 12 
   และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งท่ี 9 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  
  เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
   41.  เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 38  
   42.  เรื่อง   การนําเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ 
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  43. เรื่อง    สรุปสถานการณ์ภัยหนาว อุทกภัย และการให้ความชว่ยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี  

8 พฤศจิกายน 2553) 
  44. เรื่อง   รายงานเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น ระหว่างวันท่ี           
    29 ตุลาคม– 5 พฤศจิกายน 2553 
  45. เรื่อง   รายงานสถานการณ์น้ําในรอบสัปดาห์ (วันท่ี 2 – 8 พฤศจิกายน 2553) 
  46. เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ           
    ดินถล่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แต่งตั้ง  
 47. เรื่อง  แต่งตั้ง 
    1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    2.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
    3.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  

4. การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
     
 

******************************** 
 

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
 

 
กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  สําหรับงบประมาณเพ่ือรองรับการปรับปรุงสิทธิให้แก่ทายาทรับบําเหน็จตกทอดในปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 2) 
  2. เพ่ิมเติมหมวด 3/2 บําเหน็จตกทอด กําหนดให้กรณีท่ีผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษ           
รายเดือนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
แล้วแต่กรณีให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน โดยแบ่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดกโดยมิต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงิน
ดังกล่าวไม่ถือเป็นสินสมรส และกําหนดให้นําวิธีการในการยื่นเรื่องราวขอรับบําเหน็จลูกจ้างตามข้อ 20 มาใช้กับการยื่นเรื่องราว
ขอรับบําเหน็จตกทอด (ร่างข้อ 3)  
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2. เรื่อง มาตรการสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอนุมัติหลักการร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  สําหรับความเห็นของกระทรวง 
อุตสาหกรรมให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า 
  1. รัฐบาลได้มีนโยบายในการร่วมมือกับนานาประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์
แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ตลอดจนให้สัตยาบันในอนุสัญญาสห ประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเดือนธันวาคม 2537 และให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโตเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2545 
จึงเห็นควรให้มีการกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  2. มาตรการในเรื่องนี้สามารถดําเนินการได้โดยการตราเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และเม่ือพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรมสรรพากรจะมีการ
ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกัน 
  3. การดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดและ
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงจะช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีข้ึน ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ นอกจากนั้นจะทําให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ เพ่ือใช้ในการเจรจา
ต่อรองในเวทีโลกในอนาคต โดยจะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีเล็กน้อย แต่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมของประเทศและสุขอนามัยของประชาชนโดยรวม 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับกําไรสุทธิของโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละโครงการ เฉพาะท่ีคํานวณจากรายได้จากการจําหน่ายคาร์บอนเครดิตนอกประเทศไทย เป็นเวลา
สามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดซ่ึงจําหน่ายคาร์บอน
เครดิตประเภท Certified Emission Reductions (CERs) ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
ของสหประชาชาติ หรือนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ออกใบรับรองการซ้ือ
ขายคาร์บอนเครดิตสําหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงจําหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท Voluntary Emission 
Reductions (VERs) โดยโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องมีคุณสมบัติ คือ 
   1. เป็นโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดท่ีจําหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท CERs ซ่ึงได้รับการ  
รับรองการดําเนินการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (ได้รับ Letter of Approval : LOA) จากอบก.ก่อนหรือในปี  
พ.ศ. 2555 หรือ 
   2. เป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีจําหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท VERs ซ่ึงได้           
แจ้งความจํานงในการดําเนินโครงการและได้ข้ึนทะเบียนรับรองการดําเนินโครงการกับ อบก.ก่อนหรือในปี พ.ศ. 2555 
 
3.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (การดําเนินคด ี
แบบกลุ่ม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. คดีแบบกลุ่ม ได้แก่ คดีละเมิด คดีผิดสัญญา และคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ และเป็นคดีท่ีมี
สมาชิกกลุ่มจํานวนมาก (ร่างมาตรา 222/5) 
  2. กําหนดให้โจทก์อาจยื่นคําร้องต่อศาลพร้อมกับคําฟ้องขอให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่ม (ร่างมาตรา 222/6)  
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  3. กําหนดให้คําฟ้องของโจทก์และกลุ่มบุคคลต้องมีสภาพแห่งข้อหาและคําขอบังคับท่ีมีลักษณะเดียวกัน  
(ร่างมาตรา 222/7)   
  4. คําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่มอาจอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา (ร่างมาตรา 222/9) 
  5. กําหนดให้สมาชิกลุ่มมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี ขอตรวจเอกสารและคัดสําเนาเอกสาร จัดหา              
ทนายความคนใหม่ และร้องขอเข้าแทนท่ีโจทก์ (ร่างมาตรา 222/14)  
  6. กําหนดให้คําพิพากษาของศาลผูกพันคู่ความและสมาชิกกลุ่มและโจทก์มีอํานาจดําเนินการบังคับคดีแทน
สมาชิกกลุ่ม (ร่างมาตรา 222/35)  
  7. คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลในการดําเนินคดีแบบกลุ่มให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาภายในหนึ่งเดือน          
นับแต่วันท่ีได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่ง (ร่างมาตรา 222/45)  
  
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายเช่ือมระหว่างถนนวงแหวน            
อุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงคมนาคมเสนอตามรายงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ว่า ได้สํารวจและทราบ             
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีอําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550 แล้ว ปรากฏว่าในการสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ
สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ มีท่ีดินท่ีถูกเวนคืนท้ังหมด จํานวน 234 แปลง โดยเจ้าของท่ีดินได้มาตกลงทําสัญญาซ้ือขายและรับเงินค่า
ทดแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้ว จํานวน 208 แปลง แต่มีเจ้าของท่ีดินอีก จํานวน 26 แปลง ไม่มาตกลงทําสัญญา
ซ้ือขาย ซ่ึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการวางเงินค่าทดแทนและเข้าครอบครองใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นแล้ว ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ดังนั้น เพ่ือให้กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน จํานวน 26 แปลงดังกล่าว ตกเป็นของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ   เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 จึงได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขตตามแผนท่ีและ
บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้าง
ทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เป็นเจ้าหน้าท่ีเวนคืน   
 
5. เรื่อง มาตรการภาษีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และอนุมัติหลักการร่างพระราช 
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... จํานวน 3 ฉบับ และร่างกฎ 
กระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า  
  1. ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้มีมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่บ้างแล้ว แต่เนื่องจาก           
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงไม่
สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างปกติ อันส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น  
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เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว สมควรกําหนดให้มีมาตรการภาษีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ          
อุทกภัยเพ่ิมเติมจากมาตรการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังนี้ ได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 เพ่ิมเติม  
โดยมีมาตรการทางภาษีรวมอยู่ด้วย ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 แล้ว 

2. มาตรการภาษีดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการภาษีสําหรับการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
และมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมท้ังกําหนดให้มีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก  
ณ ท่ีจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ท่ีจะต้องยื่นในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  
โดยให้นําไปยื่นภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 ท้ังนี้ สําหรับผู้ประกอบการท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีตามประกาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 
  3. มาตรการภาษีดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จาํนวน 3 ฉบับ และกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้
บังคับแล้ว จะมีการออกประกาศของกรมสรรพากรเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในทางปฏิบัติต่อไป  

สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
กําหนดมาตรการภาษีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2553 ถึงวันท่ี  

31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 
   1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับเงินทรัพย์สิน หรือสินค้า ท่ีได้บริจาค  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สินหรือ 
สินค้าท่ีบริจาคเพ่ือนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น (ร่างพระราชกฤษฎีกา 1) 

2. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงเป็น               
ผู้ประสบอุทกภัย สําหรับเงินได้เท่าจํานวนเงินชดเชยท่ีได้รับจากรัฐบาล และสําหรับเงินได้เท่าจํานวนเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับ
การบริจาค การช่วยเหลือเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีได้รับนอกเหนือจากกรณีการได้รับเงินชดเชย ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่ามูลค่า
ความเสียหายท่ีได้รับ (ร่างพระราชกฤษฎีกา 2) 

3. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ท่ีเป็นค่า 
สินไหมทดแทนซ่ึงได้รับจากบริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัยเพ่ือชดเชยความเสียหาย เฉพาะส่วนท่ีเกินมูลค่าต้นทุนของ
ทรัพย์สินท่ีเหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2553 (ร่างพระราชกฤษฎีกา 3)  

4. กําหนดให้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรของผู้ประสบ 
อุทกภัยท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ เท่าจํานวนความเสียหาย เป็นเงินได้               
พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2496 (ร่างกฎกระทรวง)  
 
6. เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการอ่าน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการอ่าน และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า 
  1. กระทรวงการคลังได้พิจารณาการใช้มาตรการภาษีเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี (12 ตุลาคม 2553) แล้ว
เห็นว่า ปัจจุบันในส่วนของอากรศุลกากรจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0 อยู่แล้ว และหากมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการนําเข้า
จะทําให้การนําเข้าเยื่อกระดาษท่ีใช้ในการผลิตหนังสือไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมอย่างสิ้นเชิง ในขณะท่ีเยื่อกระดาษในประเทศท่ี
แม้ว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเช่นเดียวกัน แต่ยังคงมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมแฝงอยู่ในการผลิตเยื่อกระดาษ ส่งผลให้ผู้ผลิต
ภายในประเทศไม่สามารถแข่งขันการนําเข้าจากต่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันได้มีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการอ่านอยู่แล้ว
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หลายมาตรการ รวมท้ังตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอในครั้งนี้  ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอ่านเพ่ิมเติมจากมาตรการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการอ่านท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี 
  2. มาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 
   2.1 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีซื้อ
หนังสือและสื่อเพ่ือส่งเสริมการอ่านเพ่ือบริจาคแก่สถานศึกษาของราชการและเอกชน และกรณีให้ห้องสมุดขององค์กร  
โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ
ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว กรมสรรพากรจะมีการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกันไปด้วย 
   2.2 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีซ้ือหนังสือและสื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านเพ่ือบริจาคแก่ห้องสมุดของเอกชนท่ีไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีได้ โดยสามารถ
ดําเนินการได้โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 44) เรื่อง การกําหนดรายจ่ายเพ่ือ
การสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพ่ือการศึกษาและรายจ่ายเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร   ลงวันท่ี 
9 กันยายน 2535 ต่อไป  
  3. การดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะเป็นการจูงใจให้ประชาชนท่ัวไปและภาคธุรกิจเอกชนได้มี           
ส่วนร่วมในการซ้ือหนังสือบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาของราชการและเอกชนเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างท่ัวถึง และทําให้ 
เกิดแรงขับเคลื่อนให้คนไทยเข้าถึงและเพ่ิมนิสัยรักการอ่าน โดยมีผลให้การจัดเก็บภาษีลดลงเพียงเล็กน้อย แต่จะมีส่วนช่วย
ประหยัดงบประมาณในการจัดหาหนังสือเข้าสู่ห้องสมุดหรือแหล่งหนังสืออ่ืน 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ดังนี้ 
   1. สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและ 
หักค่าลดหย่อน ตามมาตรา 47 (1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินท่ีจ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมการอ่าน แต่เม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา สําหรับโครงการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
ดังกล่าวนั้น 
   2. สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
    2.1 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้เป็นจํานวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สิน เป็นจํานวน
สองเท่าของรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าเพ่ือส่งเสริมการอ่าน แต่เม่ือรวมกับรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาสําหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายในการจัดสร้างและการบํารุงรักษาสนาม         
เด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนท่ีเปิดให้ประชาชนใช้เป็นการท่ัวไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็ก
เล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์และเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร 
    2.2 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้ท่ีได้จ่ายเท่ากับจํานวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สิน 
เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
สําหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว 
 
7.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
เขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งท่ี 
1 และจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งท่ี 3 แทนตําแหน่งท่ีว่าง พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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 ข้อเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า   โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2553 ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน 6 ราย สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย           
พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 (6) ประกอบมาตรา 265 และมาตรา 48 ดังนี้ 
 1.นายสมเกียรติ ฉันทวานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง 2 (พรรคประชาธิปัตย์) 
 2.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งท่ี 2 (พรรคเพ่ือไทย) 
 3.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 6 (พรรคภูมิใจไทย) 
 4.นายเก้ือกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
(พรรคชาติไทยพัฒนา) 
 5.นางมลิวัลย์  ธัญญสกุลกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งท่ี 3 (พรรคเพ่ือแผ่นดิน) 
 6.ม.ร.ว.กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มท่ี 6 (พรรคเพ่ือแผ่นดิน) 
ในคราวประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งท่ี 121/2553 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 จึงได้มีมติให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัด
นครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งท่ี 1 และจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งท่ี 3 แทนตําแหน่งท่ี
ว่าง พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วนัท่ี 12 ธันวาคม 2553 เป็นวันเลือกตั้ง ท้ังนี้ คาดว่าจะกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ ระหว่าง
วันท่ี 22 – 26 พฤศจิกายน 2553 จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1 มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งท่ีว่างในวันท่ี 12 ธันวาคม 2553 ดังนี้  
  1.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งท่ี 2 
  2.จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งท่ี 2 
  3.จังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 6 
  4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งท่ี 1 และ      
         5.จังหวัดสรุินทร์ เขตเลือกตั้งท่ี 3 
 

เศรษฐกิจ 
 
8. เรื่อง การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครั้งท่ี 10/2553 เม่ือวันท่ี 17 
สิงหาคม 2553 ท่ีเห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกร              
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมเติมตั้งแต่ช่วงวันท่ี 15 มีนาคม-25 เมษายน 2553 
(เฉพาะข้าวเปลือกปทุมธานีชดเชยช่วงวันท่ี 22 มีนาคม-11 เมษายน 2553) ซ่ึงจะต้องจ่ายเงินชดเชยเพ่ิมเติมให้เกษตรกรท่ีใช้
สิทธิปริมาณข้าวเปลือก 1,807,716 ตัน เป็นเงิน 651.73 ล้านบาท จําแนกเป็น (1) ข้าวเปลือกเจ้า 5% ประมาณ 1,725,324 
ตัน เป็นเงิน 633.56 ล้านบาท (2)  ข้าวเปลือกปทุมธานี ปริมาณ 82,392 ตัน เป็นเงิน 18.17 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์
เสนอ  และให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรให้ ธ.ก.ส.จ่ายค่าชดเชยรายได้จํานวนดังกล่าวนี้ให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว ซ่ึงจะเป็นการช่วย
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได้ด้วย และเร่งตรวจสอบ ทําสัญญา รวมท้ังชี้แจง
ให้เกษตรกรเข้าใจเก่ียวกับการใช้สิทธิในรอบใหม่ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนในภายหลังไปดําเนินการโดยด่วน  
 
9. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน ครั้งท่ี 1/2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) ประธาน
กรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน เสนอดังนี้  
   1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน (กบพร.)  
ครั้งท่ี 1/2553  
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  2. รับทราบการแต่งตั้ง นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กบพร. 
ต่ออีกวาระหนึ่ง   
  3. เห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการลาน   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในระยะต่อไป  โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง     
และออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งรัดดําเนินการประกวดแบบให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มกราคม  2554 ตาม
แผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ด้วย ส่วนงบประมาณท่ีจะใช้ในการก่อสร้างลานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กรุงเทพมหานครเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  ท้ังนี้  ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมไปพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องด้วย   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ                       
ถนนราชดําเนินเสนอว่า กบพร. ได้มีการประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2553 สรุปสาระสําคัญและมติ กบพร. 
ดังนี้  
  1. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กบพร. ท่ีจะครบวาระ  
   1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน                
พ.ศ. 2547 ข้อ 5 กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน (กบพร.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ                
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ  และกําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่ง         
คราวละสองปี  
   1.2 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 นายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 248/2551 
แต่งตั้งให้นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กบพร. ซ่ึงจะครบวาระใน                      
วันท่ี  4 พฤศจิกายน  2553  
    1.3 กบพร. ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 
กบพร. ต่ออีกวาระหนึ่ง  
  2. โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  
    3.1 สาระสําคัญ  
    3.1.1 รายละเอียดโครงการฯ ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์คือ การคัดเลือกท่ีปรึกษา  
เพ่ือออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดําเนินกลาง เนื้อท่ีประมาณ 5 ไร่   
โดยให้ออกแบบเป็นแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ (2) ข้ันตอนการประกวดแบบ มี 2 ข้ันตอน  
(3)คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ  บูรณสมภพ  
เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ รวม 10 คน (4) เงินรางวัลการประกวดแบบ 2 ข้ันตอน  
รวม 3.4 ล้านบาท และ (5) กําหนดการต่าง ๆ ในการประกวดแบบ  
    3.1.2 ข้อมูลประกอบการออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ สรุปว่ามีพ้ืนท่ีใช้สอยโครงการ 
21,233 ตารางเมตร แบ่งเป็น (1) พ้ืนท่ีอาคาร ประกอบด้วยพ้ืนท่ีสวนและลานกิจกรรมภายนอก  พ้ืนท่ีนิทรรศการ พ้ืนท่ี
ห้องสมุด พ้ืนท่ีการเรียนรู้ พ้ืนท่ีบริหารและจัดการ พ้ืนท่ีโถงกลางและบริการอ่ืน ๆ พ้ืนท่ีจัดเตรียมและเก็บของ  พ้ืนท่ี 
ห้องปฏิบัติการ พ้ืนท่ีลานจอดรถ และ (2) พ้ืนท่ีสัญจรคิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีอาคาร 
   3.2 กบพร. มีมติว่า  
    3.2.1 เห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ  
โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดประชุม/หารือเพ่ือบูรณาการโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกัน                  
ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรม) สวนสันติพร และโครงการอนุสรณ์สถานฯ แล้วเสนอ 
ให้ กบพร. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม 2553  
     3.2.2 มอบหมายให้หัวหน้าคณะทํางานเพ่ือจัดทําข้อกําหนดการประกวดแบบลาน             
เฉลิมพระเกียรติฯ จัดทําภาพ Mass Perspective Drawing ของโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ เสนอ กบพร. พิจารณา 
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ในการประชุมครั้งต่อไป  
  4. หน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ  
   4.1 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ สถานะของหน่วยงาน ความพร้อม รวมท้ังขีดความสามารถ   
ซ่ึงหน่วยงานท่ีเข้าข่ายการพิจารณา ได้แก่ กทม. และ วธ.  
   4.2 กบพร. ได้มีมติเห็นชอบให้ กทม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการลาน
เฉลิมพระเกียรติฯ ในระยะต่อไป  โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ  
 
10. เรื่อง ขออนุมัติโควตานําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2553 เพ่ิมเติม ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการอนุมัติจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนยปี 2553 เพ่ิมเติมให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติ
บุคคลท่ี 2 ท่ีได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากวัตถุดิบท่ีเหลือในคลังสินค้ามีไม่เพียงพอตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ครั้งท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2553 จํานวน 22 ราย ปริมาณ 2,441.75 ตัน  โดยใช้โควตาท่ีเหลือคืนมา
จากผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 1 จํานวน 2,461.32 ตัน  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า  ตามท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
(WTO) และความตกลงทางการค้าเสรี ไทย -  ออสเตรเลีย (TAFTA) จําเป็นต้องเปิดตลาดนําเข้าสินค้าเกษตร  ซ่ึงสินค้าเกษตรท่ี
มีผลกระทบให้สามารถกําหนดโควตาและอัตราภาษีในโควตาและนอกโควตาได้  สําหรับนมผงขาดมันเนยเป็นสินค้าหนึ่งท่ีอยู่ใน
ข้อผูกพัน  โดยต้องเปิดตลาดนําเข้าตามข้อตกลง WTO ไม่น้อยกว่า 55,000 ตัน  และ TAFTA ไม่น้อยกว่า 2,200 ตัน  รวม
ท้ังสิ้น 57,200 ตัน  โดยคิดอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 (เก็บจริงร้อยละ 5) และอัตราภาษีนอกโควตา WTO ร้อยละ 216 
และ TAFTA ร้อยละ 194.4 กรณีการเปิดตลาดมากกว่าท่ีผูกพันจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา ดังนี้  
   1. ผลการดําเนินการ  
   1.1 ข้อมูลการเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนย มีดังนี้  

ปริมาณการนําเข้าตามข้อผูกพัน (ตัน) โควตาเพ่ิมเติม ปี 
WTO TAFTA ตัน วันท่ี ครม.มีมติ 

2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 

2,200 
2,200 
2,200 
2,200 
2,200 

10,000 
7,500 

- 
20,971.31 

- 

29 พ.ย. 2548 
12 ธ.ค. 2549 

- 
15 ม.ค. 2551 

- 
    1.2 สําหรับปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติ (1 ธันวาคม 2552) ให้นําเรื่องเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) พิจารณากรณีท่ี กษ. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติให้เปิดตลาดนําเข้านม
ผงขาดมันเนย ปี 2552 เพ่ิมเติม  ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2 ซ่ึงได้รับการจัดสรรตามโควตาร้อยละ 20 ของโควตาท่ี
เปิดตลาด  เป็นจํานวน 11,440 ตันครบถ้วนแล้ว  แต่ยังมีความต้องการเพ่ิมอีกจํานวน 2,569.42 ตัน  จึงเกินโควตาท่ีกําหนด
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548  
   ท้ังนี้ กรอ. ในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
ในทางปฏิบัติการนําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2552 เพ่ิมเติม  ไม่สามารถนําเข้าได้ทันภายในกําหนดเวลา  เนื่องจากต้องใช้เวลาใน
กระบวนการนําเข้าประมาณ 2 – 3 เดือน  จึงควรพิจารณาการนําเข้าโดยใช้โควตาในปี 2553 จะเหมาะสมกว่า  จึงมีมติ
มอบหมายให้ กษ. เร่งรัดแจ้งผลการจัดสรรโควตานําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2553 ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพ่ือนําไป
ดําเนินการออกประกาศโควตานําเข้านมผงขาดมันเนยสําหรับปี 2553 เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ  และในกรณีท่ี
ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความต้องการนําเข้าเพ่ิมเติม  ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป    
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    1.3 สําหรับปี 2553 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้านมผงขาดมัน
เนยตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ประจําปี 2553 รวม 57,574 ตัน (ตามข้อตกลง WTO ปริมาณ 55,000 ตัน และ 
TAFTA ปริมาณ 2,574 ตัน) โดยให้เก็บภาษีในโควตาเท่าเดิมตามท่ีเก็บจริงในอัตราร้อยละ 5 และแบ่งการจัดสรรเป็น 2 กลุ่ม  
โดยผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 1 ได้รับการจัดสรรร้อยละ 80 เป็นจํานวน 46,059.20 ตัน  และผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคล
ท่ี 2 ได้รับการจัดสรรร้อยละ 20 เป็นจํานวน 11,514.80 ตัน  สําหรับเง่ือนไขการจัดสรร แบ่งออกเป็น 2 งวด งวดท่ี 1 ปริมาณ 
46,149.28 ตัน แบ่งเป็นโควตา WTO ปริมาณ 43,575.28 ตัน และโควตา TAFTA ปริมาณ 2,574 ตัน งวดท่ี 2 ปริมาณ 
11,424.72 ตัน เป็นโควตา WTO ท้ังหมด  
  2. กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
   2.1 เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2 มีความต้องการโควตานําเข้านมผงขาดมันเนยเพ่ิมเติม 
ในปี 2553 มากกว่าท่ีได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนร้อยละ 20 โดยขอใช้โควตาของผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 1 ท่ีได้รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงคงเหลือคืนมา  จึงมีความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติของ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงกําหนดสัดส่วนการจัดสรรโควตาของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มไว้  
   2.2 เห็นควรขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนตุลาคม 2553 เพ่ือให้ พณ. ประกาศผล
การจัดสรรท่ีจะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตาภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 และผู้ประกอบการ
นําเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  2553  
   3. คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุมครั้งท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2553 เห็นชอบ
ให้นําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนยปี 2553 กรณีท่ีโควตา
ของกลุ่มนิติบุคคลท่ี 1 คงเหลือคืนมาในการจัดสรรเพ่ิมเติมให้กับกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2 ซ่ึงอยู่ในอํานาจการพิจารณาเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  โดยจัดสรรให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2 ท่ีได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากวัตถุดิบท่ีเหลือในคลังสินค้ามี
ไม่เพียงพอ  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายมติท่ีประชุม จํานวน 22 ราย  ปริมาณ 2,441.75 ตัน จากโควตาท่ีเหลือคืนมาจากกลุ่มนิติ
บุคคลท่ี 1 จํานวน 2,461.32 ตัน  และเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการพิจารณาและดําเนินงาน  โดยเห็นสมควรขอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนตุลาคม 2553 เพ่ือให้ พณ. ประกาศผลการจัดสรรท่ีจะออกหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชําระภาษี ในโควตาภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 และผู้ประกอบการนําเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  2553  
 
11. เรื่อง ของบกลาง เพ่ือเป็นเงินเล่ือนข้ันเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  ท่ีเห็นควรอนุมัติในหลักการให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานตนเองก่อน หากดําเนินการดังกล่าวแล้วยังมีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นเงิน
เลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ก็ให้กระทรวงการคลังพิจารณาสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง บัญชีท่ี 2 ให้แก่ สพฐ. 
เพ่ือนําไปจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการของ สพฐ. ต่อไป  
 
12. เรื่อง  การขอยุติโครงการศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพ่ือการส่งออก (POSSEC) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขอยุติโครงการศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพ่ือการส่งออก (POSSEC)  ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รายงานว่า  
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 ธันวาคม 2543) กรมการค้าภายในได้คัดเลือกบริษัท ไทย แอ็กโกร   เอ็กซ
เชนจ์ จํากัด (ตลาดไท) ให้เป็นผู้ดําเนินการศูนย์ POSSEC ซ่ึงได้ทําสัญญาร่วมดําเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยกรมการค้า
ภายในได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าให้บริการในศูนย์ POSSEC และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของศูนย์ POSSEC เป็นระยะเวลา 5 ปี และผู้ดําเนินการศูนย์ POSSEC มีหน้าท่ีจัดหาอาคารสถานท่ีให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีจะเข้าให้บริการในศูนย์ POSSEC โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา  รวมท้ังจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการท่ีเก่ียวข้องในข้ันตอนการส่งออกสินค้าอย่างเบ็ดเสร็จ 



 12 

  2. ศูนย์ POSSEC ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันท่ี 24 มิถุนายน 2547 ซ่ึงผลการดําเนินการนับจากวันเปิด
ให้บริการถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 มีการส่งออกสินค้าผ่านศูนย์ POSSEC จํานวน 5,140 Shipments (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 16  
Shipments) เป็นปริมาณสินค้า 7,877.42 ตัน ประกอบด้วย ผักสด ผลไม้สด โดยประเทศปลายทางท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็น
ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและยุโรป โดยมีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเปิดให้บริการของศูนย์ POSSEC  
สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ปัจจัยและองค์ประกอบในการส่งออก  
         ปัจจุบันปัจจัยและองค์ประกอบในการส่งออกผักและผลไม้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้าน 
การผลิต การควบคุมคุณภาพ ท่ีต้องดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยตั้งแต่แหล่งผลิต การตรวจสอบเพ่ือออก
ใบรับรองต่าง ๆ การบรรจุหีบห่อ กระบวนการในการให้บริการส่งออกท่ีให้บริการอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ณ แหล่งผลิตหรือ
ใกล้เคียงแหล่งผลิต ซ่ึงทําให้สามารถส่งสินค้าท่ีได้ดําเนินกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้วไปยังจุดส่งออกโดยตรง 
   2.2 การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
         ภายใต้ข้อจํากัดในเรื่องอัตรากําลัง การจัดเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการส่งออกสินค้า
ประจําท่ีศูนย์ POSSEC ตลอดเวลาไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภาระงานมาก ส่งผลให้ผู้ส่งออกและ
ตัวแทนส่งออกขาดความม่ันใจ ประกอบกับนโยบายการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีการออกให้บริการนอกสถานท่ี  
ณ แหล่งผลิตในหลาย ๆ จุด และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาให้บริการของส่วนราชการต่าง ๆ ทําให้มีการเข้าใช้ 
บริการท่ีศูนย์ POSSEC น้อย  
   2.3 การให้บริการของศูนย์ POSSEC 
         การส่งออกท้ังสินค้าเกษตรและสินค้าประเภทอ่ืน ส่วนใหญ่ผู้ส่งออกจะมอบให้ตัวแทนส่งออกเป็น
ผู้ดําเนินการแทนในข้ันตอนพิธีการส่งออกต่าง ๆ รวมท้ังจัดซ้ือระวางขนส่งสินค้าด้วย การดําเนินพิธีการส่งออกเฉพาะสินค้า
เกษตร ณ ศูนย์ POSSEC จะเกิดค่าใช้จ่ายท้ังด้านบุคลากรและขนส่งซํ้าซ้อน ทําให้ไม่จูงใจให้เกิดการเข้าใช้บริกา ณ ศูนย์ 
POSSEC ประกอบกับศูนย์ POSSEC ไม่สามารถจัดหาระวางสินค้ารองรับการให้บริการส่งออกได้ ซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อม่ันใน
การเข้าใช้บริการท่ีศูนย์ POSSEC  
   2.4 การผ่อนผันให้มีการบริการในเขตปลอดอากร (Free Zone) 
         จากการท่ีกรมศุลกากรได้ผ่อนผันให้ดําเนินธุรกรรมในข้ันตอนพิธีการส่งออกได้ในเขตปลอดอากร 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําให้หน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าไปให้บริการพิธีการส่งออกเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับศูนย์ POSSEC 
ประกอบกับระยะทางท่ีศูนย์ POSSEC ตั้งอยู่ห่างไกลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงทําให้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ส่งออกและ
กลุ่มตัวแทนส่งออกท่ีจะเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์ POSSEC 
   2.5 การดําเนินการซํ้าซ้อนของผู้ให้บริการ Cargo Terminal  
         ผู้ให้บริการ Cargo Terminal คือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท การบิน
กรุงเทพ จํากัด ทําการเอ็กซเรย์และชั่งน้ําหนักสินค้าซํ้าอีกครั้งก่อนนําข้ึนระวางบรรทุก  โดยแจ้งว่าเพ่ือความปลอดภัยในการบิน 
ซ่ึงเป็นการดําเนินการซํ้าซ้อน ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เสียเวลา และอาจเกิดความเสียหายต่อสินค้าโดยไม่จําเป็น เม่ือมีการผ่อน
ผันให้ดําเนินธุรกรรมพิธีการส่งออกได้ในเขตปลอดอากร ผู้ส่งออก และตัวแทนส่งออกจึงไปใช้บริการพิธีการส่งออกท่ีท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  
  3. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด(ตลาดไท) ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรมการค้าภายในเพ่ือขอยุติ           
บทบาทในฐานะผู้ดําเนินการศูนย์ POSSEC เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2552 และวันท่ี 21 มกราคม 2553  
  4. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้า
เกษตร ภายใต้ภารกิจด้านการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรของกรมการค้าภายใน พณ. ในส่วนของการดําเนินงานของ
ศูนย์ POSSEC นั้น พบว่าการดําเนินงานของศูนย์ POSSEC ยังไม่ประสบความสําเร็จในมิติของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้พิจารณายุติการสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ POSSEC และยุติการดําเนินงานของศูนย์ POSSEC 
ดังกล่าว  
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13. เรื่อง นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ท้ัง 3 ข้อ  
ดังนี้  
  1. รับทราบนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการนํานโยบาย     
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  2. เห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) บูรณาการคณะทํางาน 
ในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีหน้าท่ี 
   2.1 จัดทํากรอบแผนการดําเนินการ 
   2.2 กําหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมินผลท่ีจําเป็นสําหรับการติดตามความสําเร็จของนโยบาย 
   2.3 เสนอองค์กรท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการข้างต้น 
   2.4 จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตามนโยบายฯ เพ่ือให้ กทสช. เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและสาธารณะเป็นระยะ ๆ  
  3. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ                  
ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมท้ังองค์กรกํากับดูแล เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า 
  1. กทสช. ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณา (ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2553 มีมติเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายบรอดแบนด์ภายใต้ กทสช. เพ่ือ
จัดทํานโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วม
เป็นอนุกรรมการ โดยมอบหมายให้จัดทํานโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ สําหรับเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบรอดแบนด์ของ
ประเทศ  
  2. คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทํา (ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์
สถานภาพและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยและต่างประเทศ และพิจารณา           
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นพ้ืนฐาน ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นการจัดทํานโยบาย 
บรอดแบนด์ของประเทศ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ท้ังจากภาครัฐและเอกชน สรุปประเด็นสําคัญร่างนโยบาย
ดังกล่าว ดังนี้ 
   2.1 นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ 
    2.1.1 ภาครัฐมีเจตนารมณ์ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ อันถือเป็นบริการท่ีมี
ความสําคัญเทียบเท่าบริการท่ีเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของประชาชนให้ท่ัวถึง เพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม ภายใต้การ
แข่งขันเสรีและเป็นธรรม 
    2.1.2 ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาบริการบรอดแบนด์ได้อย่างเต็มท่ี 
    2.1.3 ในการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ รัฐจะบริหารจัดการทรัพย์สินด้านโทรคมนาคมท่ีรัฐได้
ลงทุนไปแล้วและอาจจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรัฐจะไม่ผูกขาดท่ี
จะเป็นผู้ลงทุนในการจัดให้มีบริการต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอ่ืนใดทุกรายท่ีพึงประสงค์และมี
ศักยภาพท่ีจะลงทุนเพ่ือให้บริการ 
    2.1.4 รัฐจะส่งเสริมให้มีโครงสร้างและบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพได้               
มาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมส่วนปลายทางท้ังแบบใช้สายและไร้สาย ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ผลิตเนื้อหา ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
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   2.2 เป้าหมาย  
    2.2.1 พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ภายในปี 
2558 และไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95 ภายในปี 2563 รวมท้ังให้มีบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนําแสงในเมืองท่ีเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ความเร็วไม่ต่ํากว่า 100 Mbps ภายในปี 2563  
    2.2.2 ประชาชนสามารถได้รับบริการผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ ท้ังในด้านการศึกษา               
สาธารณสุข การเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน เพ่ือลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ โดย 
     (1) โรงเรียนในระดับตําบลสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ท่ีมีคุณภาพภายใน 
ปี 2558 
     (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัยทุกแห่งสามารถเข้าถึง
บริการบรอดแบนด์ท่ีมีคุณภาพเดียวกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือเทียบเท่าภายในปี 2558 
     (3) การให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ โดย               
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งภายในปี 2558 
     (4) มีระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินผ่านโครงข่าย 
บรอดแบนด์ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องอย่างทันท่วงที 
    2.2.3 ภาคธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงข่ายบรอดแบนด์ได้อย่าง         
ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
    2.2.4 ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรโดยใช้การสื่อสารหรือเข้าถึงข้อมูลร่วมกันผ่าน
บริการบรอดแบนด์ ท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการ ซ่ึงจะส่งผลในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
    2.2.5 ลดต้นทุนการให้บริการบรอดแบนด์โดยรวมโดยเฉพาะด้านการเชื่อมต่อวงจรออก
ต่างประเทศและการนําบรอดแบนด์เข้าถึงผู้ใช้บริการเพ่ือให้อัตราค่าใช้บริการบรอดแบนด์ลดต่ําลง  
    2.2.6 เกิดการพัฒนาเนื้อหาสาระ (Content) และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ศาสนาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ดํารงชีวิตประจําวัน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินธุรกิจให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งข้ึน  
    2.2.7 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าและความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเร่งตัวเร็วข้ึน 
    2.2.8 อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนา เกิดการ
ขยายตัว และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล  
   2.3 แนวทางการดําเนินการ  เพ่ือให้นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติบรรลุเป้าหมาย จึงได้กําหนด แนว
ทางการดําเนินการ ดังนี้   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการบรอดแบนด์  พัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์  ประกัน
ความม่ันคงปลอดภัยของโครงข่ายบรอดแบนด์และความปลอดภัยของสังคมโดยรวม  บริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและการ
ประสานการกํากับดูแล  
 
14. เรื่อง รายงานผลการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ 
  คณะรัฐมนตรี 
  1. รับทราบผลการศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี และการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  2. ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมและเป็น
ธรรมในการดําเนินการปฏิรูปประเทศไทย รับผลการศึกษาเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับคณะทํางานจากกระทรวงต่าง ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายให้แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบราคาและต้นทุนการผลิต เพ่ือหาแนวทางกําหนดราคาขายไข่ไก่ในระบบ
อย่างเป็นธรรมต่อไป  
  3. ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปประสานกับผู้ประกอบการค้าไข่ไก่เพ่ือขอความร่วมมือให้คงราคาไข่ไก่ใน               
ท้องตลาดเอาไว้เช่นเดิมต่อไปก่อน  
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
  1.หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2553 กษ. โดยกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือดําเนินการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี และการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 กําหนดแล้วเสร็จวนัท่ี 3 
กันยายน 2553 เม่ือครบกําหนดประธานคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ได้
ขอเลื่อนส่งผลการศึกษาออกไป เป็นวันท่ี 14 กันยายน 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเลื่อนส่งผลการศึกษาต่อ
คณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2553) ออกไปอีก 30 วัน เป็นวันท่ี 14 ตุลาคม 2553 ประธานคณะทํางาน
ฯ ได้นําเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2553 พร้อมขอนําไป
ปรับปรุงแก้ไข บัดนี้ผลการศึกษาได้จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ จํานวน 594,000 บาท 
  2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาท และผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ยังจําเป็นต้องมีต่อไป เพราะเป็นองค์กรเพ่ือทํา
หน้าท่ีบริหารจัดการไก่ไข่ของประเทศไทย 
   2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ยังไม่เหมาะสม 
   2.3 ด้านอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงราคาไข่ไก่ยังข้ึนลงเป็นวัฏจักร การควบคุมปริมาณการนําเข้าไก่ไข่พ่อ 
– แม่พันธุ์ เห็นสมควรดําเนินการต่อไป เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระรายกลางรายเล็ก และรายย่อยสมควรรวมตัวเป็นสถาบัน
เกษตรกรข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลส่วนกลางทําให้ไม่สามารถกําหนดนโยบายเชิงรุก สําหรับการเลี้ยงไก่ไข่ใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว มีองค์กรกํากับดูแลปริมาณการผลิตรักษาสมดุลของอุปสงค์-อุปทาน ให้ความรู้เรื่อง
คุณภาพไข่ไก่ และส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 
  2.4 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
   1.คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
    -การได้มาซ่ึงกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีการได้มาของรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ประกาศเผยแพร่
ให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบและเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นความเป็นกลางและ
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดําเนินธุรกิจไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
    -การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ควรคํานึงกรอบและ
ดําเนินการให้ครบตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ 
   2.คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
    -องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ให้มีเฉพาะเกษตรกรและภาคเอกชนเท่านั้น  
ไม่มีหน่วยราชการ ยกเว้นอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน 
    -การทําหน้าท่ีให้คํานึงถึงบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบระบุไว้ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
แต่ไม่ได้มีหน้าท่ีกลั่นกรองเรื่องต่างๆ  
  2.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยมีความจําเป็นต้องทําท้ังระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ เสถียรภาพราคาไข่ไก่ สร้างความม่ันคงให้อาชีพเกษตรกร และให้
ผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี จึงเห็นควรมีแผน 3 ระยะ ดังนี้ 
  แผนระยะส้ัน 
  (1) ให้มีอนุกรรมการกลั่นกรองท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นกลางเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงาน ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์พิจารณา เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
  (2) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์เป็นมาตรการเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือให้มีผลทางปฏิบัติ 
  (3) เนื่องจากปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีให้มีการนําเข้าไก่ไข่พ่อ – แม่พันธ์ (P.S) โดยเสรี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ปริมาณไข่ไก่ส่วนเกินความต้องการบริโภคในอีก 13 เดือน ข้างหน้า และในอนาคตต่อๆ ไป จึงควรมีการทบทวนมติ                
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คณะรัฐมนตรีโดยกําหนดโควตาการนําเข้าไก่ไข่พ่อ – แม่พันธุ์ และให้มีการกระจายลูกไก่ไข่ให้เกษตรกรอย่างท่ัวถึงและ           
เป็นธรรม 
  (4) เพ่ือให้เกษตรกรอิสระสามารถประกอบอาชีพให้ธุรกิจนี้อย่างม่ันคงภายใต้ระบบโควตา จึงควรมี          
มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระสามารถซ้ือลูกไก่ไข่เลี้ยงเป็นไก่ไข่สาวได้เอง มีอิสระในการผสม
อาหารสัตว์ใช้เอง 
  (5) การนําเข้าไก่ไข่ปู่ – ย่าพันธุ์ (G.P) ต้องมีมาตรการควบคุมทุกด้านอย่างเข้มงวด 
  (6) ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกร 
  (7) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร และสมาชิกสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อย่างท่ัวถึง 
  (8) ควรเร่งรัดให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลปริมาณไข่ไก่ ราคาและต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปและประเมิน
ปริมาณการกระจายตัวการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  (9) ควรมีมาตรการหยุดยั้งหรือควบคุมการเพ่ิมข้ึน และการขยายฟาร์มของผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่เพ่ือป้องกัน 
การผูกขาด 
  (10) กําหนดการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่เป็นวาระแห่งชาติ 
  (11) ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
  แผนระยะกลาง  
  (1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ทําธุรกิจครอบคลุมด้านผลิตและตลาด 
  (2) พัฒนาระบบเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
  (3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแปรรูปไข่ไก่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และขยายตลาดส่งออก 
  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ 
  แผนระยะยาว 
  (1) พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทยให้ผู้ผลิตทุกระดับอยู่ร่วมกันได้ และการบังคับใช้
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าโลก 
  (2) กําหนดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างสายพันธุ์ไก่ไข่ทางการค้า เป็นวาระแห่งชาติ 
  
15. เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดและเง่ือนไขการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอท้ัง 3 ข้อดังนี้  
  1. อนุมัติรายละเอียดและเง่ือนไขการกู้เงินสําหรับปี 2554 ด้วยวิธีการทําสัญญากู้เงิน (Term Loan) วงเงิน 
ไม่เกิน 59,960.44 ล้านบาท ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้ันตอนการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552   
   2. อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินไม่เกิน 82,769.71 ล้านบาท   
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาลตามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเสนอ  
   3. เห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งคําขอรับจัดสรรวงเงินกู้พร้อมท้ังเอกสารรายละเอียดประกอบท่ี
ครบถ้วนให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 และให้ สงป. พิจารณาจัดสรรให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2553 หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาให้ยกเลิกวงเงินกู้ส่วนท่ี
ไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรจาก สงป. ยกเว้นโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรให้แล้ว ท้ังนี้ ให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้มีการติดตาม เร่งรัดการดําเนินงาน และการใช้จ่ายเงินกู้ของ
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของเรื่อง   
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า 
  1. กค. ได้ดําเนินการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบของการจัดทําสัญญากู้เงิน (Term Loan) ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขการกู้เงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว รวม 8 ครั้ง จํานวน 290,000 ล้านบาท  และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้
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สัญญากู้เงินข้างต้น  เพ่ือนํามารองรับการใช้จ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รวม 236,000 ล้านบาท  โดยมีผลการ
เบิกจ่ายเงินกู้ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2553 จํานวน 234,400.87 ล้านบาท  
   2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กค. ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้สัญญากู้เงิน (Term Loan) 
จํานวน 3 สัญญา วงเงินกู้รวม 82,230.29 ล้านบาท  เป็นพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือกระจายภาระการชําระหนี้ให้เหมาะสมกับ
กรอบวงเงินงบประมาณชําระหนี้ของรัฐบาล  โดยมีอายุเงินกู้เฉลี่ย (Average Time to Maturity) ยาวข้ึนเป็น 4 ปี  
  3. สถานะการดําเนินโครงการในปัจจุบัน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 จากกรอบวงเงินกู้ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ให้ดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รวม 348,960.44 ล้านบาท  สงป. ได้อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ไปแล้ว 
รวม 320,760.88 ล้านบาท  และหน่วยงานเจ้าของโครงการได้เบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือดําเนินโครงการแล้ว จํานวน 234,400.87 ล้าน
บาท ดังนั้น จึงมีวงเงินกู้ท่ีได้รับการจัดสรรจาก สงป. แล้วและรอการเบิกจ่ายรวม 86,360.01 ล้านบาท  และเม่ือรวมกับวงเงินกู้
ท่ีรอการอนุมัติจัดสรรจาก สงป. จํานวน 29,199.56 ล้านบาท แล้ว จะมีความต้องการใช้เงินกู้อีก 115,559.57 ล้านบาท  โดย 
กค. ยังมีวงเงินกู้คงเหลือ คือ วงเงินกู้ท่ี กค. ได้ลงนามผูกพันในสัญญาเงินกู้แล้ว จํานวน 290,000 ล้านบาท  หักด้วยวงเงินกู้ท่ีได้
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 234,400.87 ล้านบาท  เท่ากับ 55,599.13 ล้านบาท  จึงเห็นควรกําหนดแผนการกู้เงินสําหรับปี 2554 
ด้วยวิธีการทําสัญญากู้เงิน (Term Loan) วงเงินไม่เกิน 59,960.44 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขการกู้เงินท่ีจะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
 

ผู้กู้ กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนํามาใช้สําหรับแผนงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
ระยะเวลาเงินกู้ ไม่เกิน 4 ปี 
แหล่งเงินกู้ ธนาคารพาณิชย์ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยและ/หรือสถาบันการเงินภาครัฐ 
อัตราดอกเบี้ย อัตราต่ําสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) เฉลี่ย (ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ 
และธนาคารกสิกรไทยฯ) หรืออัตราดอกเบี้ย BIBOR ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นฐานในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  และบวกส่วนเพ่ิมหรือลบส่วนลดตามท่ี กค. 
เห็นสมควร  โดยปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือนหากมีการเปลี่ยนแปลง  และการคิดคํานวณ
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ีมีการเบิกจ่ายเงินกู้ 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
เงินกู้ 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

เป็นไปตามข้อเสนอของแหล่งเงินกู้  ซ่ึงจะได้มีการเจรจาต่อรองต่อไป ตามท่ี กค. เห็นสมควร 

การชําระคืนต้นเงิน ชําระคืนต้นเงินกู้ท้ังจํานวนเม่ือครบกําหนด 
การชําระคืนต้นเงินก่อน
กําหนด 

สามารถชําระคืนต้นเงินก่อนกําหนดได้ท้ังจํานวนหรือบางส่วน 

  4. เพ่ือลดความเสี่ยงในการบริหารหนี้และกระจายภาระการชําระหนี้ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับกรอบวงเงิน
งบประมาณเพ่ือชําระหนี้ของรัฐบาล  รวมท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบลงทุนของรัฐบาลเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในการนี้ จึงเห็นควรกู้เงินด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12 – 20 ปี 
เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในวงเงินไม่เกิน 82,769.71 ล้านบาท  ท้ังนี้ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้ คือ การปรับ 
Portfolio ให้มีอายุเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 4 ปีเป็น 8.5 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราคงท่ีเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องและการปรับอัตราดอกเบี้ย  รวมถึงเป็นการกระจายภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวมากเกินไป  โดยมีรายละเอียดและ
เง่ือนไขของตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาล ดังนี้  
 
 



 18 

 
ประเภท ตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาล 
ผู้กู้ กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนํามาใช้สําหรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้

เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  
วงเงิน 82,769.71 ล้านบาท 
อายุ 12-20 ปี 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีตามอัตราตลาด 
แหล่งเงินกู้ ธนาคารพาณิชย์ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยและ/หรือสถาบันการเงินภาครัฐ  และนักลงทุน

สถาบันการเงินระยะยาว ได้แก่ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สํานักงานประกันสังคม และ
บริษัทประกันชีวิต 

การชําระคืนต้นเงินกู้ ชําระคืนต้นเงินกู้ท้ังจํานวนเม่ือครบกําหนด 
  5. เพ่ือให้การกู้เงินและบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กค. เห็นควรกําหนดมาตรการเร่งรัดการจัดสรร
เงินกู้สําหรับโครงการท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งคําขอรับจัดสรรวงเงินกู้
พร้อมท้ังเอกสารรายละเอียดประกอบท่ีครบถ้วนให้ สงป. พิจารณาภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 และให้ สงป. พิจารณา
จัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2553 หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลา กค. 
จะพิจารณายกเลิกวงเงินกู้ส่วนท่ีไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรจาก สงป. ยกเว้นโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการ
ขอรับจัดสรรให้แล้ว  
 
16.  เรื่อง โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) ประธาน
กรรมการอํานวยการโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเสนอ ท้ัง 2 ข้อ  ดังนี้  
  1. เห็นชอบแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม และมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกํากับการจัดสร้างปะการังเทียมติดตามการดําเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ต่อไป 
  2. รับทราบสถานการณ์ความเสื่อมโทรมในระดับวิกฤตของแนวปะการังอันเกิดจากการใช้ประโยชน์อย่างไม่
ยั่งยืนและปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว  และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจัดทํามาตรการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในพ้ืนท่ีวิกฤตเร่งด่วนและติดตาม
สถานการณ์ปะการังฟอกขาวและผลกระทบอย่างใกล้ชิดต่อไป 

ส่วนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนบูรณาการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยการสร้างปะการัง 
เทียม นั้น ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอเพ่ิมเติม ว่า เห็นควรให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปดําเนินการ 
ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  และให้คณะกรรมการอํานวยการโครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)  ประธานกรรมการอํานวยโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากร              
ชายฝั่งทะเล รายงานว่า   
  1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2553            
วันจันทร์ท่ี 8 มีนาคม 2553 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ             
ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการัง
เทียมและให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนบูรณาการการดําเนินงานและงบประมาณการจัดสร้างปะการังเทียม เพ่ือฟ้ืนฟู
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ทรัพยากรชายฝั่งทะเล  ซ่ึงประธานกรรมการอํานวยการโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้ลงนามคําสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว  ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานอนุกรรมการ    
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้แทนกรมประมงเป็นฝ่ายเลขานุการ 
  2. คณะอนุกรรมการจัดทําแผนบูรณาการการดําเนินงานและงบประมาณการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2553 วันพุธท่ี 24 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบ (ร่าง)  แผนบูรณาการการ
ดําเนินงานและงบประมาณการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอและให้นําเข้า
ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  3. คณะกรรมการอํานวยการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน 2553 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (พลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน์) เป็นประธานท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม และเพ่ือให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกํากับ
การจัดสร้างปะการังเทียมข้ึนมาดําเนินการ เพ่ือให้การจัดสร้างปะการังเทียมตามแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลโดยการสร้างปะการังเทียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   มีความรวดเร็วในการดําเนินงานท้ังด้านการพิจารณากําหนด
รายละเอียดพ้ืนท่ี  การขออนุญาตและการติดตามประเมินผล ท้ังนี้  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ นําความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการฯ ไปปรับแก้ไขให้แผนบูรณาการการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้าง
ปะการังเทียมมีความพร้อมสมบูรณ์เพ่ือนําเสนอประธานกรรมการคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 
  4. คณะอนุกรรมการพิจารณาและกํากับการจัดสร้างปะการังเทียม ในการประชุมครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 29 
กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการัง
เทียม นอกจากนี้ยังได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามการดําเนินงานตามแผน
บูรณาการฯ พร้อมท้ังจัดทํารายงานความคืบหน้าเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ ทุก 6 เดือน และได้จัดตั้งคณะทํางาน
พิจารณารายละเอียดโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือกําหนดแนวทางการพิจารณารายละเอียดโครงการจัดสร้างปะการัง
เทียมให้ความเห็นชอบพ้ืนท่ีการจัดสร้างปะการังเทียม รวมท้ังจัดทําคู่มือการจัดสร้างปะการังเทียมอีกด้วย 
  5. คณะกรรมการอํานวยการฯ ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทํา 
ข้อมูลฐานของสถานภาพแนวปะการังรวมท้ังแผนการบริหารจัดการแนวปะการังธรรมชาติควบคู่ไปกับการจัดสร้างปะการัง
เทียมเพ่ือให้การฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  6. ในกรณีของการฟ้ืนฟูทรัพยากรปะการังธรรมชาติ  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สํารวจและ  
ติดตามสถานภาพทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและได้จัดทําแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรปะการัง
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ระบุแนวปะการังท่ีอยู่ในสภาวะวิกฤตต้องทําการฟ้ืนฟูโดยเร่งด่วน  
ประกอบด้วย  แนวปะการังบริเวณ  เกาะเต่า เกาะพงัน  เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   หมู่เกาะช้าง  จังหวัดตราด หมู่
เกาะเสม็ด   จังหวัดระยอง  เกาะล้าน เกาะไผ่  จังหวัดชลบุรี เกาะราชา   จังหวัดภูเก็ต  เกาะยาวน้อย – ยาวใหญ่ จังหวัด
พังงา  และเกาะพีพี  จังหวัดกระบี่ 
  7. การสํารวจสถานภาพแนวปะการังล่าสุดเม่ือเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 พบว่าแนวปะการังของ
ประเทศไทยอยู่ในสภาวะวิกฤต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ซ่ึงมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของ
อุณหภูมิน้ําทะเลอย่างผิดปกติ โดยพบว่ามีสัดส่วนปะการังฟอกขาวบริเวณอ่าวไทย ร้อยละ 70 และบริเวณฝั่งอันดามัน  
ร้อยละ 90 ซ่ึงเริ่มมีการตายแล้ว ร้อยละ 5-40 โดยหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ปะการังจะตายอย่างต่อเนื่องและจะส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล รวมท้ังกิจกรรมท่ีใช้ประโยชน์ในแนวปะการังท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น 
การท่องเท่ียวและการประมงอย่างรุนแรง 
  8. คณะกรรมการอํานวยการฯ ได้พิจารณาแล้วเพ่ือเป็นการสนองพระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ถึงความห่วงใยต่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล  และเพ่ือเป็นการสร้างแหล่งอาศัยให้แก่สัตว์น้ําชายฝั่ง 
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมท้ังเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตความเสื่อมโทรมของทะเลไทย 
โดยเฉพาะปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและการประมงของประเทศไทย   
จึงได้จัดทําแผนบูรณาการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล  โดยการสร้างปะการังเทียม  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
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  หลักการและเหตุผล 
  หลักการสําคัญของการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม คือตระหนักว่าปะการังเทียม
เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในหลายๆ  เครื่องมือ / แนวทาง ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล  การนําปะการังเทียมมาใช้ต้อง
เป็นกรณีท่ีพิจารณาตามหลักวิชาการแล้วว่า  เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก   
  ความเช่ือมโยงกับนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
  นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถฟ้ืนสภาพได้ ให้มีศักยภาพ
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต รวมท้ังสงวนรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพได้อย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระจายอํานาจหน้าท่ี
ไปสู่จังหวัดและท้องถ่ิน 
  วิสัยทัศน์ 

 ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์โดยการใช้ปะการังเทียมเป็น
เครื่องมือในการฟ้ืนฟูโดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านวิชาการ การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  พันธกิจ 
  1.  รวบรวมองค์ความรู้ด้านปะการังเทียม ประเมินผลสําเรจ็และจัดทําฐานข้อมูลด้านปะการงัเทียม 

 2.  จัดสร้างปะการังเทียมในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
 3.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 4.  ปรับปรุงแนวทางการจัดทําปะการังเทียมและการขออนุญาตให้มีประสิทธิภาพ 

  เป้าหมายหลัก 
  มีการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศในทะเล ปริมาณสัตว์น้ํา และส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์ทะเล (Artificial habitat) - ให้สัตว์น้ําเข้ามาหลบภัยอยู่อาศัย แพร่ขยายพันธุ์ 
เป็นแหล่งทําการประมงและเพ่ิมผลผลิตของสัตว์น้ําออกไปนอกปะการังเทียมอีกด้วย 
   2.  เพ่ือฟ้ืนฟูแนวปะการังธรรมชาติ (Rehabilitation of coral reef) – ให้ตัวอ่อนปะการังมายึดเกาะ
เจริญเติบโต พัฒนาเป็นแนวปะการังธรรมชาติในท่ีสุด 
   3.  เพ่ือป้องกันระบบนิเวศทางทะเลท่ีสําคัญจากอวนลาก อวนรุน (Habitat protection) – ใช้กีดขวาง           
แนวการทําประมงอวนรุนและอวนลาก ไม่ให้เข้ามาทําลายแหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการังในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
   4.  เพ่ือเป็นแหล่งดําน้ํา (Artificial diving site) – เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวดําน้ํา และลดแรงกดดันจาก 
นักดําน้ําต่อแนวปะการังธรรมชาติ 
   5.  เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal protection) – ลดความแรงของคลื่นและกระแสน้ํา ป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่งและเพ่ิมอัตราการสะสมตัวของแนวชายหาด 
  กลยุทธ์  มีดังนี้  กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างองค์ความรู้ด้านปะการังเทียม  กลยุทธ์ท่ี 2 จัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล   กลยุทธ์ท่ี 3 จัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมง   กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการปรับปรุงขออนุญาต
การดําเนินการจัดสร้างปะการังเทียม 
  ระยะเวลาดําเนินงาน  6 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 
 
17. เรื่อง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
  คณะรัฐมนตรี 

1. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบ ท้ัง 8 ข้อ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้  
   1.1 รับทราบผลการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
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    1.2 อนุมัติให้ดําเนินโครงการใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร  สาขาสวัสดิภาพประชาชน จํานวน 8 โครงการ วงเงินรวม 2,648.92 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือ
จ่ายตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้แก่
โครงการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ สาขา
เศรษฐกิจ และกรอบวงเงินตามกรอบการใช้จ่ายเงินกู้เสนอต่อรัฐสภาตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 2,648.92 ล้านบาท ท้ังนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้อง
ดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายใด  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย  
   1.3  เห็นชอบให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ  
   1.4  เห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้เงินเหลือจ่ายวงเงิน 2,383.82 ล้านบาท  ท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว  
มาใช้สนับสนุนการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานในสาขาต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  โดยให้แจ้งยืนยันผลการทบทวน
พร้อมส่งรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้สํานักงบประมาณภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ   
    1.5  อนุมัติเป็นหลักการให้กระทรวงการคลังสามารถดําเนินการลงนามในสัญญากู้เงินล่วงหน้าก่อนมี
การผูกพันสัญญาโครงการสําหรับโครงการมาตรการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวข้างต้น  โดย
กระทรวงการคลังต้องลงนามในสัญญาเงินกู้สําหรับโครงการดังกล่าวได้ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม  2553  
   1.6  อนุมัติการขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา การจัดสรรเงิน และการดําเนินโครงการ หาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินโครงการได้ทัน  เห็นควรให้ยกเลิกวงเงินท่ีจัดสรรให้โครงการ และนํามารวมเป็น
วงเงินเหลือจ่ายต่อไป  และอนุมัติเป็นหลักการสําหรับโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถ่ิน (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และอาคารเรียน) ให้ขยายเวลาลงนามในสัญญาเป็นภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ท้ังนี้  ในการดําเนินโครงการให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด  โดยหาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินโครงการได้ทัน  เห็นควรยกเลิกวงเงินท่ีจัดสรรให้โครงการและนํามารวมเป็นเงิน
เหลือจ่ายต่อไป  
   1.7  รับทราบและอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน  ซ่ึงรวมถึงแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ  และสํานักงบประมาณจะดําเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทําการ  โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว  หน่วยงานจะต้องลง
นามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  
     1.8  รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย    
  2. ในกรณีท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาแล้วยังคงยืนยันความจําเป็นในการดําเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานนั้นพิจารณาทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานของโครงการใด ๆ ท่ีหน่วยงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 มาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  เป็นการทดแทน โดยให้แจ้งข้อมูลการพิจารณาทบทวนฯ พร้อม
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องไปยังสํานักงบประมาณโดยด่วนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
 
18.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งท่ี 1/2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งท่ี 1/2553  
ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เสนอ  
 สาระสําคัญของเรื่อง  
  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)   ประธานคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ     
(กอช.)   รายงานว่า  กอช. ได้มีการประชุม ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี  9  กรกฎาคม  2553  เวลา 9.30 - 12.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี   (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญ
ได้ ดังนี้ 
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 1.  การจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557 กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รายงานผลการจัดทําแผนปฏิบัติการ และความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน ต่อ คณะกรรมการ กอช. สรุปได้ ดังนี้ 
   1.1  สาระสําคัญ 

1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2553 ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนแม่บท
อุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557 และมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plans) โดยผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ใน
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะดําเนินการในระยะเวลา 5 ปี พร้อมงบประมาณ และติดตามประเมินผล โดยให้
สํานักงบประมาณใช้กรอบแผนแม่บทฯ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของแต่ละ
กระทรวงต่อไป 

2) สศอ. ได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ภายใต้แผนแม่บทฯ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของแต่ละหน่วยงานท่ีดําเนินการในปี 2553 
และท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 ท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในระดับภาพรวม 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสินค้าแปรรูปข้ันต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มาเพ่ือให้ คณะกรรมการ กอช. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

3) แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทฯ ปีงบประมาณ 2555-2557 จะดําเนินการ           
คัดเลือกโครงการท่ีแต่ละหน่วยงานนําเสนอ รวมถึงโครงการปี 2554 ท่ีไม่ผ่านการพิจารณา สศอ. ได้นําเสนอให้         
คณะกรรมการ กอช. พิจารณาองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ภายใต้
แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557 ท่ีจะแต่งตั้งเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อไป  

 1.2  ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ท่ีมีการให้ความสําคัญต่อ Resource Based อย่างไรก็ตามใน

เรื่องอาหารฮาลาล ควรต้องมีความชัดเจน รวมท้ังองค์ประกอบของคณะอนุกรรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทฯ ควรมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว และผู้แทนสถาบันอาหารร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย 

2) มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ต้องบูรณาการเชื่อมโยงมาตรฐานตั้งแต่วัตถุดิบ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มาตรฐานการผลิต (กระทรวงอุตสาหกรรม) และมาตรฐานอาหาร (กระทรวงสาธารณสุข) และ
ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการกําหนดมาตรฐาน และผลักดันให้เป็นมาตรฐานอาหารของไทยท่ีเป็นท่ียอมรับ
ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เช่น มาตรฐานของกลุ่มประเทศ EU ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมาตรฐาน CODEX  
ท่ีมีความสําคัญต่อการส่งออกสินค้าอาหารไทย จึงจําเป็นต้องบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ เช่น สถานทูต 
สํานักงานพาณิชย์ ในการติดตามกฎระเบียบ มาตรการ รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ระดับโลก เพ่ือรวบรวมข้อมูล เทคโนโลยี ความต้องการตลาด และศักยภาพของคู่แข่งท่ีสําคัญ นํามาเป็นแนวทางในการ
กําหนดมาตรการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย 

3) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ควรเน้นการสร้างคุณค่า การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) และการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการลงทุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจสอบ 
และลงทุนด้านบุคลากร สร้างองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ําซ่ึงต้องสร้างระบบท่ีเชื่อมโยงให้แต่ละภาคส่วนทํางานได้อย่างเต็มท่ี และเก้ือกูลกันระหว่าง เกษตรกร 
SMEs รวมไปถึงช่องทางการจัดจําหน่าย โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทข้ามชาติ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น 
Nestle (ในด้านการเป็น Supplier อาหารฮาลาล) Lotus และแฟมิลี่มาร์ท ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความต้องการของ
ผู้บริโภค และการสร้างตราสินค้า (Branding) ของอาหารไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

 1.3  มติคณะกรรมการ กอช. 
1) รับทราบยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารฯ 
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2) มอบหมาย สศอ. ประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ กอช. ในคราว
ต่อไป 

2.  การจัดตั้งสถาบันพลาสติก สศอ. นําเสนอเรื่องการจัดตั้งสถาบันพลาสติก โดยมีสาระสําคัญ           
ดังนี้ 

 2.1  สาระสําคัญ 
1) อุตสาหกรรมพลาสติก มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ก่อสร้าง เป็นต้น เกิดการสร้างรายได้กว่า 2.21 
แสนล้านบาท มีผู้ประกอบการกว่า 3,000 ราย การจ้างงาน 3.5 แสนคน เป็น SMEs ร้อยละ 81  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกประสบปัญหาการชะลอตัว ความสามารถในการพัฒนาอยู่ใน
เกณฑ์ต่ํากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน และไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ของ
ไทยเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีมูลค่าต่ํา ซ่ึงมีมูลค่าเพียง 80-100 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม โดย สศอ. 
เล็งเห็นความสําคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ข้ึนเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2550 ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน และได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พร้อมท้ัง
เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันพลาสติกข้ึน เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2) สาระสําคัญของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ การเพ่ิมความสามารถทางการตลาด และการสร้างฐานข้อมูล โดยมีแผนงานโครงการ
เร่งด่วน ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและการจัดการ การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการตลาด และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก งบดําเนินโครงการรวม 720 ล้านบาท โดยกําหนด
เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกในช่วง 5 ปี ประกอบด้วย การเพ่ิมปริมาณการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี มูลค่าการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ต่อปี (จาก 2.21 แสนล้านบาท เป็น 3.33 แสนล้านบาท หรือก่อให้เกิดรายได้ 1.11 แสนล้านบาท) และ
ยกระดับการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 

3) การบริหารงานของสถาบันพลาสติก จะอยู่ในรูปแบบองค์กรอิสระ ภายใต้อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ เพ่ือทําหน้าท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย โดยภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของสถาบัน ฯ เป็นจํานวนเงินประมาณ 10-12 ล้านบาทต่อปี 

2.2 ความเห็น และประเด็นอภิปราย 
1) เห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกมีศักยภาพสูง แต่ส่วน

ใหญ่เป็นการส่งออกเม็ดพลาสติก ซ่ึงถือเป็นต้นน้ํา หากสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเชื่อมโยงต้นน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา ต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรม จะสามารถสร้างรายได้ในประเทศได้อีกมาก นอกจากนี้สถาบันฯ 
ควรทําหน้าท่ีดูแลผลกระทบปัญหามลภาวะท่ีเกิดจากอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสถาบันฯ ส่วนหนึ่งต้องมีผู้แทน ซ่ึงเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2) แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติก ควรมุ่งเน้นในด้านท่ีไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ และ
มีศักยภาพพ้ืนฐาน (Resource Base) และใช้ประโยชน์จากการแสวงหาความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ ASEAN Economic 
Community (AEC) หรือความร่วมมือระดับโลก 

3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในการส่งออก โดยต้องให้ความสําคัญกับระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการควบคุมมาตรฐานท่ีเข้มงวด เช่น มาตรฐานสารพิษในพลาสติก 
มาตรฐานการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

2.3 มติคณะกรรมการ กอช. 
1) เห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันพลาสติก โดยให้รวมการพัฒนาพลาสติกชีวภาพให้เป็น

ภารกิจส่วนหนึ่งของสถาบันฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติมความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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2) ให้สํานักงบประมาณไปพิจารณาหาแนวทางในการจัดสรรวงเงินงบประมาณ เม่ือการจัดตั้ง
สถาบันและแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้ปรับปรุงบูรณาการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
 
19. เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 2/2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 2/2553 ตามท่ีคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
   ข้อเท็จจริง 
   คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้มีการประชุมครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน  2553  ณ  ห้องประชุม 
ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม  ซ่ึงมีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม (นายประกิจ  พล
เดช) เป็นประธานการประชุม โดยมีสาระสําคัญสรุปได้  ดังนี้ 
 

ประเด็น สรุปสาระสําคัญ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุม มีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีท้ังสิ้น 24 ท่าน  เข้าร่วมประชุมจํานวน 14  ท่าน 
2. การดําเนินงาน
นโยบายของกระทรวง
คมนาคม  

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายโสภณ  ซารัมย์) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแนวทาง
ในการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมดังนี้ 
     1) งานนโยบายของกระทรวงคมนาคมท่ีประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา
วิกฤตของหน่วยงานในสังกัด มีดังนี้ 
      -  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย และธรรมาภิบาล / ตั้งคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ /     
การยกเลิกฐานจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงปัจจุบันบริษัท การบิน
ไทย จํากัดประสบความสําเร็จจากการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย 
      - การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
            ด้านอุบัติเหตุท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ได้ให้ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องมาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธีและการป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคต     
           ด้านบริหารจัดการภายในองค์กร  กรณี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาองค์กรให้กับสหภาพฯ เพ่ือให้เกิดความตระหนักใน
หน้าท่ี และมีจิตสํานึกท่ีดีในการให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะ (รถไฟ)  ซ่ึงปัจจุบัน
ปัญหาภายในดังกล่าวได้รับการแก้ไขและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  รวมท้ังพนักงานในองค์กร
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน   
      - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรณี โครงการรถเมล์เอ็นจีวี  ได้นําผลการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนมาจัดทําเป็นโครงการโดยมีการประเมินค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ่ายค่าเช่า
แล้วไม่เกิดการขาดทุน และการดําเนินงานโครงการเป็นการบริหารจัดการบริการระบบขนส่ง
สาธารณะให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังทําให้เกิดการประหยัดพลังงานและช่วยลด
การใช้รถยนต์ส่วนตัวในอนาคต ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่ง 
     2)  งานนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม   
      -  ถนนไร้ฝุ่น (ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร) เป็นโครงข่ายระบบขนส่งภาคชนบท ทําให้มีการ
ขนส่งสินค้าการเกษตรเข้ามาขายในเมือง หากมีการสร้างทางเพ่ิมเติม 4,000 กิโลเมตร จะทําให้
ระบบขนส่งในชนบทมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ประชาชนในชนบทมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับประโยชน์สูง และ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
            ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้มอบข้อคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ
ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่า การดําเนินงานในโครงการสําคัญต่อประเทศควรมีการจัดทําประชา
พิจารณ์   ศึกษาผลกระทบและงบประมาณอย่างละเอียดรอบคอบ หากพบว่าเกิดปัญหาควรยุติ



 25 

โครงการดังกล่าว  
3. การดําเนินงาน
กระทรวงคมนาคม 

       ปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม)  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญใน
ภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีภารกิจหลักในเรื่องการคมนาคมของประชาชนเพ่ือให้เดินทาง
โดยสะดวกและปลอดภัยด้วยระบบการขนส่งมวลชนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยสรุป ดังนี้ 
       เป้าหมายการพัฒนา (Goals) ของกระทรวงคมนาคม มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
และบริการระบบขนส่ง  “ขนส่งก้าวหน้า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”      
ดังนี้ 
        (G1) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Hubs&Spokes) 
        (G2) เพ่ือให้มีระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
        (G3) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการและเพ่ิมความปลอดภัย(Safety) 
ในการเดินทางและการขนส่ง 
         (G4) เพ่ือส่งเสริมการขนส่งท่ีประหยัดพลังงาน (Energy Saving)เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Friendly) และต้นทุน (Low cost) 
         (G5) เพ่ือให้มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอย่างท่ัวถึงและมีความเท่าเทียมกัน 
         (G6) เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว (Mobility) และยกระดับการเข้าถึง(Accessibility) 
       กรอบทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม 
       1.  แนวคิดในการพัฒนาในอนาคต In-Side-Out พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศให้มี  
ความสมบูรณ์ ควบคู่การเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืนท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค 
       2. แนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 4 ด้าน คือ Transpot Logistic Node / Utilization / Missing Link / 
Modal Shift 
      3. นโยบายคมนาคมของรัฐท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  เป็นนโยบายการขยายโครงสร้าง
พ้ืนฐานไปสู่ภูมิภาคมากข้ึน 
       4. การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการค้าใหม่ เพ่ือการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ในในภูมิภาคอินโดจีน 
       5. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือรองรับการขยายเส้นทาง
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้  

สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงคมนาคม 
       1.  ด้านการขนส่งทางถนน  มีแผนพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน
ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2554 
            -  เส้นทางสู่ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน-
สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 190 กิโลเมตร 
            -  เส้นทางสู่ภาคตะวันตก/ภาคใต้  ทางหลวงหมายเลข 81 บางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี 
ระยะทาง 98 กิโลเมตร  และทางหลวงหมายเลข 8  นครปฐม-สมุทรสงคราม-ชะอํา ระยะทาง 154 
กิโลเมตร 
            -  เส้นทางสู่ภาคตะวันออก  ทางหลวงหมายเลข 7 ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด  ระยะทาง 
89 กิโลเมตร 
            -  เส้นทางสู่ภาคกลาง/ภาคเหนือ  ทางหลวงหมายเลข 5 บางปะอิน-นครสวรรค์  
ระยะทาง 160  กิโลเมตร 
           1.1  ภาพรวมโครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย มีระยะทางท้ังสิ้น 445,511 กิโลเมตร  
           1.2 การจัดทําแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงชนบท 
ทางหลวงท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาระบบโครงข่ายให้มีความสมบูรณ์เพ่ือให้จังหวัดร่วมกับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสํารวจทางหลวงท้องถ่ินซ่ึงมีปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถปรับปรุง 
บํารุงรักษาหรือพัฒนาเส้นทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร และเพ่ือ
แก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับทางหลวง 
          1.3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท (ถนนไร้ฝุ่น) ซ่ึงมีผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจในภาพรวม คือ การกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานในท้องถ่ิน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเนื่องจากโรคท่ีเกิดจากฝุ่นละอองในอากาศ  ด้านซ่อมบํารุงรักษารถยนต์  
และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
        1.4 การพัฒนาทางหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา และโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษ        
สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและวงแหวนด้านใต้  
          1.5 โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” 
          1.6 การเดินรถระหว่างประเทศ  เดินรถโดยสารไทย-ลาว และเดินรถบรรทุกไทย-ลาว-     
เวียดนาม 
      2. ด้านการขนส่งระบบราง   ได้มีการจัดทําแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะเวลา 20 ปี(พ.ศ.2553-2572) มีจํานวนท้ังสิ้น 12 เส้นทาง     
ระยะทางรวม 495 กิโลเมตร  ประกอบด้วย  8  โครงข่ายสายหลัก (โครงข่าย BMT เดิม  และ 
แอร์พอร์ตลิงก์)ได้แก่ สายสีแดงเข้ม (ธรรมศาสตร์-มหาชัย) สายสีแดงอ่อน (ศาลายา-หัวหมาก)     
แอร์พอร์ตลิงห์ (บางซ่ือ-พญาไท-สุวรรณภูมิ)  สายสีเขียวเข้ม(ลําลูกกา-สมุทรปราการ)  สายสีเขียว
อ่อน (ยศเส-บางหว้า)  สายสีน้ําเงิน (บางซ่ือ-หัวลําโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑลสาย 4) สายสีม่วง  
(บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ) และสายสีส้ม (ตลิ่งชัน-มีนบุรี) และ 4 โครงข่ายสายรอง  (โครงข่ายสาย  
รองเพ่ิมเติม) ได้แก่ สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) สายสีเหลือง(ลาดพร้าว-สําโรง)สายสีเทา (วัชรพล-
สะพาน-พระราม 9) และสายสีฟ้า (ดินแดง- สาทร) โดยอยู่ในกํากับของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม 
           นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพ่ิมเติมอีก ดังนี้ 
           2.1  แนวทางการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ท่ัวประเทศ โครงการภายใต้แผนแม่บทเรื่อง    
พัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง “บูรณะทางเดิม เพ่ิมหัวรถจักร ขยายโครงข่าย เพ่ิมสายทางคู่
มุ่งสู่ไฮสปีด” 
          2.2  โครงการก่อสร้างทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้การเดินรถมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมท้ังยกระดับคุณภาพการบริการ
ขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคต 
     3. ด้านการขนส่งทางน้ํา  มีโครงการต่างๆ ดังนี้ 
          3.1  ท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งท่ี 2 จังหวัดเชียงราย เป็นการรองรับการขนส่งท่ีเชื่อมต่อกับ
ประเทศจีนตอนใต้ ขณะนี้กําลังดําเนินการก่อสร้าง 
          3.2  ท่าเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล เป็นท่าเรือท่ีรองรับสะพานเศรษฐกิจ ขณะนี้อยู่ 
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติก่อสร้าง 
          3.3  การปรับปรุงท่าเทียบเรือท่ีจังหวัดสงขลา แห่งท่ี 2 
          3.4  โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งทางลําน้ํา ในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง เพ่ือ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าภาคเหนือ ภาคอีสานกับพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกท่ีท่าเทียบเรือ     
แหลมฉบังและท่าเทียบเรือศรีราชา 
          3.5  โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเทียบเรือแหลมฉบัง 
      4. ด้านการขนส่งทางอากาศ  ได้มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
          4.1 การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะท่ี 2) โดยมีการขยายอาคารผู้โดยสารหลัก  
ด้านทิศตะวันออก อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 และงานสาธารณูปโภค 
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          4.2  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โดยแบ่งกลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างเป็น 5     
กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มขยายขีดความสามารถเขตปฏิบัติการการบิน  กลุ่มอาคารผู้โดยสาร  กลุ่มอาคาร
ทดแทน  กลุ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และกลุ่มงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 

4.  ข้อเสนอแนะของ 
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 

     1. การปรับปรุงการจราจร  เนื่องจากสภาพการจราจรโดยส่วนใหญ่ไม่มีความคล่องตัว เช่น 
ทางด่วน  ถนนท่ีมีแยกต่างๆ หรือการหยุดชะงักของโครงการก่อสร้างท่ียังไม่มีการดําเนินการต่อ    
เช่น  ทางด่วนโฮปเวลล์ควรหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน หาวิธีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ      
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความคล่องตัวสูงประชาชนได้รับความสะดวกสบาย   
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
      2. สถานีขนส่งรถโดยสาร ควรอยู่ชานเมืองและต้องเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
     3. วิทยุการบิน  ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานควบคุมจราจรทางอากาศ ควรมีการสํารวจและ
ตรวจสอบเรื่องสัญญาณไฟของอาคารท่ีมีความสูงให้ถูกต้องและเคร่งครัดตามกฎระเบียบเพ่ือ    
ความปลอดภัย   
     4. โครงการรถเมล์เอ็นจีวี  เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังการ
ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องการจัดซ้ือรถเมล์เอ็นจีวี และเสนอให้มีโครงการรถเมล์ฟรี
สําหรับเด็กนักเรียนด้วย 
      5. รางวัล “สถานท่ีเป็นมิตรกับผู้พิการ” ซ่ึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัลดังกล่าว    
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในโครงการประกวดสถานท่ีดีเด่นท่ีเอ้ือ   
ต่อผู้พิการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ความสําคัญกับผู้โดยสารทุกเพศ ทุกวัย 
รวมถึงผู้พิการ จึงเห็นว่าควรจะได้มีการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ เพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับความ
สะดวกสบายและเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้มากท่ีสุด 
     6. ส่ิงอํานวยความสะดวก ขอให้เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกในรถยนต์สาธารณะ   สถานี  
บริการขนส่งมวลชน  สถานท่ีในสถานีขนส่งมวลชน เช่น ถนน ทางลาด ฯ  เพ่ือให้ผู้พิการและผู้สูง  
อายุสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ ได้รับบริการท่ีดีและมีความเสมอภาค 
     7. การค้ามนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคมใน    
การขอใช้พ้ืนท่ีในสนามบินนานาชาติสําหรับเป็นห้องรับรองเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์  
ปัจจุบันได้รับพ้ืนท่ีจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว แต่ยังขาดพ้ืนท่ีสนามบินภูเก็ตและสนามบิน
เชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือกระทรวงคมนาคมจัดพ้ืนท่ีรับรองดังกล่าว 
     8. การบริหารจัดการ เห็นด้วยกับการนําระบบการบริหารจัดการมาใช้ในกระทรวงคมนาคม
โดยเน้นเรื่องธรรมาภิบาลเป็นหลัก รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน   และทําให้ไม่ให้เกิดความ
ซํ้าซ้อนในการบริหารจัดการ 

5.  การเสนอรูปแบบการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรี 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องการเสนอรูปแบบการประชุมฯ โดยให้ลดเวลาในการนําเสนอ  
ภารกิจของกระทรวง และให้มีการกําหนดประเด็นเรื่องท่ีจะพิจารณา โดยนําประเด็นดังกล่าว 
เวียนให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกกระทรวงได้รับทราบเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ท้ังนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

6.  การประชุมคณะ 
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
ครั้งท่ี 2/2553 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม ครั้งท่ี 3/2553 ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2553  เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุม 501  ชั้น 5  ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล 
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20.  เรื่อง   รายงานผลการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานผลการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลใน            
ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  พร้อมกับลงประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับผลการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 3 
ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลัง (กค.)  รายงานว่า  
 1. กระทรวงการคลังมีวงเงินตั๋วเงินคลังเพ่ือใช้ในการบริหารและจัดการหนี้ ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จํานวน 281,000 ล้านบาท และในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในเดือนตุลาคม 2552 กระทรวงการคลังได้
ดําเนินการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วจํานวน 23,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรฐับาลจํานวน 3 รุ่น  
ทําให้คงเหลือวงเงินตั๋วเงินคลังเพ่ือใช้ในการบริหารเงินสดรับ – เงินสดจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 258,000 ล้านบาท  
ซ่ึงวงเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  เป็นวงเงินท่ีเกิดจากการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณท่ีสะสมมา
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 178,000 ล้านบาท และส่วนท่ี 2 เป็นวงเงินท่ีได้ขออนุมัติเพ่ิมเติมในปี              
งบประมาณ พ.ศ. 2549 เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารเงินสดของรัฐบาลจํานวน 80,000 ล้านบาท  
 2. ในไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงการคลังได้กําหนดแผนการแปลงตั๋วเงินคลังเป็น               
พันธบัตรรัฐบาลจํานวนรวม 104,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้จํานวน 7 รุ่น โดยมีเง่ือนไข 
และรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 4 (LB196A)  
อายุคงเหลือ 8.90 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จํานวน 30,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล            
ในปีงบประมาณ 2552 ครั้งท่ี 13 อายุ 10.05 ปี ทําให้ปริมาณพันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีจํานวน 102,740  
ล้านบาท โดยจําหน่ายในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 และวันท่ี 22 กันยายน 2553 งวดละ 15,000 ล้านบาท 
 2.2 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 5 (LB296A)  
อายุคงเหลือ 18.91 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.875 ต่อปี จํานวน 21,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 2 อายุ 19.60 ปี ทําให้ปริมาณพันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีจํานวน 50,000 ล้านบาท โดยจําหน่าย
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2553 จํานวน 11,000 ล้านบาท และวันท่ี 15 กันยายน 2553 จํานวน 10,000 ล้านบาท  
 2.3 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 6 (LB15DA) อายุ 5.32 ปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.125 ต่อปี จํานวน 20,000 ล้านบาท   โดยจําหน่ายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 
 2.4 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ครั้งท่ี 7 (LB24DA) อายุคงเหลือ 
14.35 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี จํานวน 11,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 3 อายุ 15.15 ปี ทําให้ปริมาณพันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีจํานวน 47,000 ล้านบาท โดยจําหน่าย 
ใน วันท่ี 18 สิงหาคม 2553  
 2.5 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 8 (LB406A)  
อายุคงเหลือ 29.86 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี จํานวน 5,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ          
การบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 2 อายุ 30.70 ปี ทําให้ปริมาณพันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีจํานวน 20,000              
ล้านบาท โดยจําหน่ายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 
 2.6 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 1 
(LB147A) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน – ร้อยละ 0.15 ต่อปี จํานวน 9,000 ล้านบาท โดยจําหน่ายในวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2553 สําหรับอัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันท่ี 23 กรกฎาคม 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 1.63875 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย 
BIBOR ระยะ 6 เดือน ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2553 เท่ากับร้อยละ 1.78875 ต่อปี) 
 2.7 พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ครั้งท่ี 2 (LB149A) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน – ร้อยละ 0.15 ต่อปี จํานวน 8,000 ล้านบาท โดยจําหน่าย
ในวันท่ี 22 กันยายน 2553 สําหรับอัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันท่ี 24 กันยายน 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 1.84875 ต่อปี (อัตรา
ดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือน ณ วันท่ี 20 กันยายน 2553 เท่ากับร้อยละ 1.99875 ต่อปี)   
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 อนึ่ง กระทรวงการคลังได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 จําหน่ายเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2553 และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี 1 จําหน่ายเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2553 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 3.  การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 4 ตามข้อ 2.1 จํานวน 
30,000 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2553 ได้มีการปรับลดวงเงินการจําหน่ายจาก จํานวน 30,000 ล้านบาท เป็นจํานวน 
27,254 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้เข้าประมูลไม่ครบวงเงินตามท่ีประกาศไว้ จํานวน 2,746 ล้านบาท ประกอบกับมีข้อจํากัดท่ีไม่
สามารถนําวงเงินคงเหลือดังกล่าวไปประมูลหรือออกตราสารหนี้อ่ืนๆ เพ่ือนําเงินมาทดแทนตั๋วเงินคลังได้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 จึงอนุมัติให้ใช้เงินคงคลัง จํานวน 2,746 ล้านบาท 
ไปไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง สําหรับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 5 และพันธบัตร
รัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 2 ตามข้อ 2.2 และ 2.7  ได้
ดําเนินการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว เม่ือวันท่ี 15 และ 22 กันยายน 2553 ตามลาํดับ 
  4.  ภายหลังจากท่ีได้ดําเนินการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2553 จาํนวน 104,000 ล้านบาท แล้ว ทําให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงการคลังมีวงเงินตั๋วเงินคลัง
รวมท้ังสิ้นจํานวน 154,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วเงินคลังเพ่ือการบริหารเงินสดรับ - จ่ายของรัฐบาล จํานวน 80,000 
ล้านบาท และตั๋วเงินคลังเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณท่ีสะสมมาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 74,000  
ล้านบาท 
 5. เพ่ืออนุวัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวง          
การคลังจะต้องประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีทําสัญญากู้หรือออกตราสารหนี้  ซ่ึงการ
จําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 4 (ได้ดําเนินการจาํหน่ายเสร็จสิ้นแล้วเม่ือ 
วันท่ี 22 กันยายน 2553) ครั้งท่ี 5 (ได้ดําเนินการจําหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว  เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2553) และพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ 
การบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งท่ี 2  (ได้ดําเนินการจาํหน่ายเสร็จสิ้นแล้วเม่ือวันท่ี  
22 กันยายน 2553) กระทรวงการคลังจึงได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับผลการออกพันธบัตรรัฐบาล 
จํานวน  3 ฉบับ   และขอให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553  
 
21. เรื่อง  การแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ําตามมติคณะรัฐมนตรีตามท่ีกระทรวงยุติธรรม          
เสนอดังนี้  
  ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันท่ี 12 ตุลาคม 2553) ได้เห็นชอบมาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยขอความร่วมมือจากหน่วยราชการกรมราชทัณฑ์รับซ้ือไข่ไก่ ในช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2553 นั้น กระทรวงยุติธรรมขอเรียนความคืบหน้าในการดําเนินการ ดังนี้  
  1. กรมราชทัณฑ์ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์  เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไก่ไข่เม่ือ
วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2553 ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้  
    1.1 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่  ได้เสนอราคาไข่ไก่พร้อมถาดกระดาษ ขนาด 1 ถาด/30 ฟอง ราคาถาดละ 
80 บาท น้ําหนักไข่ไก่ต่อถาดเท่ากับ 1.8 กิโลกรัม ขนาดเบอร์ 2 – 3 ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.67 บาท  
   1.2 กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ทราบดังนี้  
    (1) ในการดําเนินการจัดซ้ืออาหารดิบเป็นรายสิ่ง (ประเภทไข่ไก่) สําหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง  
กรมราชทัณฑ์ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ซ่ึงมีคู่สัญญาหลัก 
ได้แก่ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การคลังสินค้า และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ฯลฯ  
    (2) ขนาดไข่ไก่ท่ีกรมราชทัณฑ์จัดซ้ือ เป็นไข่ไก่เบอร์ 2 – 3 เฉลี่ยฟองละ 2.50 บาท 
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(กรมราชทัณฑ์คํานวณจากราคาไข่ไก่ท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถาน สามารถจัดซ้ือได้ด้วยวิธีตกลงราคาในเดือนตุลาคม 2553  ต่ําสุด      
ราคาฟองละ 2.00 บาท  จนถึงราคาสูงสุด 3.10 บาท  อนึ่ง ราคาไข่ไก่ท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถานจัดซ้ือจะผันแปรไปตามน้ําหนัก 
ขนาด  สภาพพ้ืนท่ีของแต่ละภูมิภาค  และช่วงระยะเวลาในการจัดซ้ือ)  
    (3) กรมราชทัณฑ์สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของกรมปศุสัตว์ท่ีต้องการ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยกําหนดให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน ปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ผู้ต้องขังบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยจากเดิมคน
ละ 2 ฟองต่อสัปดาห์เป็นคนละ 5 ฟองต่อสัปดาห์  ตามหลักโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงระบุว่าเด็กตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป  
จนถึงวัยเรียนควรบริโภคไข่ได้วันละ 1 ฟอง  ส่วนผู้ใหญ่ควรบริโภคไข่ 2 – 5 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์  โดยกรมราชทัณฑ์สามารถ
สั่งซ้ือไข่ไก่ได้เพ่ิมข้ึนจํานวน 4.2 ล้านฟองต่อเดือน  ในการนี้ กรมปศุสัตว์ หรือสมาคมผู้เพาะเลี้ยงไก่ไข่  จะต้องเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานในการซ้ือขายไข่ไก่กับหน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญาของเรือนจํา/ทัณฑสถาน โดยตรง  
  2. ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังประมาณ 210,000 คน  เม่ือปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ผู้ต้องขังบริโภค
ไข่ไก่ในปริมาณ 5 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์  ตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 จะสามารถช่วยรับซ้ือไข่ไก่ได้
ประมาณ 5.25 ล้านฟอง  ในราคาระหว่างฟองละ 2.00 – 3.10 บาท หรือเฉลี่ยราคาฟองละ 2.50 บาท  ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณไข่
ไก่ออกจากตลาดได้ในระดับหนึ่ง  
  สรุปผลการดําเนินงาน  
  กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ยธ 0703.6 / 2299 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2553 แจ้งแนวทางดําเนินการ
จัดซ้ือไข่ไก่  โดยให้เรือนจํา/ทัณฑสถานปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ผู้ต้องขังบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยคนละ 5 ฟองต่อสัปดาห์ ตั้งแต่
วันท่ี 25 ตุลาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 แล้ว  ท้ังนี้  กรมราชทัณฑ์คาดว่าสามารถรับซ้ือไข่ไก่ได้จํานวน ประมาณ 5.25 
ล้านฟอง ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553  
22. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญ่ีปุ่นสําหรับโครงการเงินกู้รัฐบาลญ่ีปุ่น ครั้งท่ี 32  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งท่ี 32  
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําความเห็นทางกฎหมายสําหรับสัญญาเงินกู้   
ดังกล่าวต่อไป  
   ข้อเท็จจริง  
  กระทรวงการคลังรายงานว่า   
  1. ได้มีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นโดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์) เป็นผู้ลงนามในรัฐบาลไทย  และอุปทูต รักษาการแทน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย (นาย Yuji Kumamaru) เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลญี่ปุ่น  รวมท้ังได้มีการลงนามใน
สัญญาเงินกู้  โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์) ซ่ึงได้รับมอบอํานาจจาก  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลไทย และนาย Yasunori Onishi ผู้อํานวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JICA) ประจําประเทศไทยในฐานะผู้ให้กู้สําหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 
ของกรมทางหลวงชนบท  และการลงนามในสัญญาเงินกู้ระหว่าง นาย Yasunori Onishi ในฐานะผู้ให้กู้กับ 
นายเยี่ยมชาย  ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ รฟม. รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะผู้กู้  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงการคลัง
ลงนามในสัญญาคํ้าประกันเงินกู้  เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2553 ท้ังนี้ รายละเอียดหนังสือแลกเปลี่ยนฯ สัญญาเงินกู้ และสัญญา
คํ้าประกันเงินกู้ดังกล่าวมีสาระสําคัญ   และเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติทุกประการ  
  2. เพ่ืออนุวัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
กระทรวงการคลังจะต้องประกาศการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญากู้เงิน (ภายในวันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2553)  
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 124 ง วันท่ี 26 ตุลาคม 2553 แล้ว  
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สังคม 
 
23. เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากล แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.2010  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทาง        
ชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากล แห่งความหลากหลายทาง      
ชีวภาพ ค.ศ.2010  ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2553      
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นท่ีประจักษ์ 
แก่สาธารณชนท้ังในและต่างประเทศ โดยมีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีรับสนองพระราชดําริ 
อาทิ การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และการสร้างปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอาศัยและเพ่ิมประชากรสัตว์น้ํา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล รวมท้ังการฟ้ืนคืนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ของประเทศให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์เป็นฐาน
ทรัพยากรให้แก่ประชาชนได้ใช้ในการดํารงชีวิต จึงสมควรได้รับการเฉลิมพระเกียรติและยกย่องในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรง
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะประสานงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 
  2. การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นการแสดงกตเวทิคุณของรัฐบาลและปวงชนชาวไทยในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อการ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และเป็นการแสดงจุดยืนในอันท่ีจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความ
ม่ันคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของคนในชาติ  โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีความ
จงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป 
    
24. เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 6 ฉบับ 
และร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า 
  1. ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่าง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างปกติ อันส่งผลต่อสภาพคล่องทาง
การเงินและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ จึงขอเสนอมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง
การเมือง ดังนี้ 
   1.1 มาตรการภาษีด้านเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เพ่ือเป็นการขจัดภาระภาษีและบรรเทาภาระภาษี
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการท่ีได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานคร 
   1.2 มาตรการภาษีด้านการประกันภัย เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่บริษัทท่ีประกอบกิจการ
ประกันภัยซ่ึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และขจัดภาระภาษีให้แก่ผู้ท่ีได้รับเงินได้จาก
บริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัยดังกล่าว  
   1.3 มาตรการภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินและสินค้าถูกเพลิงไหม้หรือเสียหายเกี่ยวเนื่องกับการเกิดเพลิง
ไหม้ เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการท่ีทรัพย์สินและสินค้าถูกเพลิงไหม้หรือเสียหายเก่ียวเนื่องกับการเกิด
เพลิงไหม้จากการชุมนุมทางการเมือง 
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  2. มาตรการภาษีข้างต้นสามารถดําเนินการได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จาํนวน 6 ฉบับ และกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว จะมีการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วต่อไป  
  3. การดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องและการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบกิจการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีบ้างแต่จะเป็น
การช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
   1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ประกอบการ สําหรับเงินได้เท่า
จํานวนเงินช่วยเหลือท่ีได้รับจากรัฐบาลและหรือกรุงเทพมหานคร สําหรับปีภาษีท่ีได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวหรือสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(ร่างพระราชกฤษฎีกา 1)  
   2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เท่าจํานวนเงิน
ช่วยเหลือในส่วนของเงินเดือนประจําท่ีได้จ่ายให้ลูกจ้างไปแล้วตามบัญชี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด (ร่างพระราชกฤษฎีกา 2) 
   3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้เอาประกันภัย สําหรับเงินได้เท่า
จํานวนเงินช่วยเหลือท่ีได้รับจากบริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัย ท้ังนี้ สําหรับปีภาษีท่ีได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวหรือสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด (ร่างพระราชกฤษฎีกา 3) 
   4. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัย สําหรับเงินได้เท่าจํานวนเงิน
ช่วยเหลือซ่ึงจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (ร่างพระราชกฤษฎีกา 4) 

5. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้เอาประกันภัยสําหรับเงินได้ท่ี 
เป็นค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัยเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ทางการเมืองเฉพาะส่วนท่ีเกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินท่ีเหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา   65 ทวิ (2) 
แห่งประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ สําหรับปีภาษีท่ีได้รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวหรือสําหรับระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1 
มกราคม พ.ศ. 2553 (ร่างพระราชกฤษฎีกา 5) 
   6. ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินส่วนท่ี
เหลืออยู่หลังจากหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา มูลค่าค่าซ่อมแซมทรัพย์สินให้คงสภาพเดิม มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินท่ี 
ผู้เช่าได้ก่อสร้างหรือจัดให้มีเพ่ือทดแทนทรัพย์สินท่ีเกิดเพลิงไหม้ และมูลค่าต้นทุนของสินค้าท่ีถูกเพลิงไหม้หรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว และยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้ท่ีได้รับจากการปลดหนี้ค่าสินค้า ตลอดจนประโยชน์ท่ีคํานวณ
ได้จากมูลค่าการได้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือขายสินค้าหรือให้บริการท่ีผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ต้องชําระ
ค่าตอบแทน (ร่างพระราชกฤษฎีกา 6) 
   7. กําหนดให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าท่ีได้ขายสินค้าหรือนําสินค้าไปฝากขายกับผู้ซื้อหรือผู้รับฝาก
ขายท่ีมีสถานประกอบการท่ีขายสินค้านั้นตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพ่ือให้นําไปขายต่อ 
และสินค้านั้นถูกเพลิงไหม้หรือเสียหายอันเก่ียวเนื่องจากการเกิดเพลิงไหม้จนไม่สามารถนําไปขายต่อได้และได้มีการทําลายสินค้า
นั้น โดยยังไม่ได้รับชําระเงินค่าสินค้าดังกล่าว สามารถจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในส่วนของหนี้สินค้าดังกล่าวได้ (ร่าง
กฎกระทรวง)  
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25. เรื่อง มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประชุมครั้งท่ี 
3/2547 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเสนอ ท้ัง 3 ข้อ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปพิจารณาและ
จัดทํารายละเอียดเพ่ือดําเนินการต่อไป 
  2. เห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า 7 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลําปาง เมืองเก่ากําแพงเพชร 
เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าสงขลา เพ่ือประกาศเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 
  3. เห็นชอบให้จังหวัด โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับจังหวัด ซ่ึงมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า รายงานว่า 
  1. ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รัฐบาลกําหนดนโยบายการดําเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพ้ืนท่ีตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ภายใต้การกํากับของ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ซ่ึงมีหน้าท่ีวางนโยบายกําหนดพ้ืนท่ีจัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
  2. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 23 
ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบเมืองเก่ากลุ่มท่ี 1 ท่ีจะต้องดําเนินการเป็นลําดับต้น ได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลําปาง  
เมืองเก่ากําแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าสงขลา 
  3. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
   3.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองเก่า เพ่ือให้การ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองเก่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
   3.2 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมืองท้ัง 7 เมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานอนุกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีจัดทําแนวทาง มาตรการ 
ผังแม่บท แผนปฏิบัติการ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 
  4. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประชุมครั้งท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2552 มีมติดังนี้ 
   4.1 เห็นชอบกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางท่ัวไปและ
แนวทางสําหรับเขตพ้ืนท่ีเพ่ือให้สามารถเลือกนําไปใช้ปฏิบัติตามความเหมาะสมสําหรับแต่ละพ้ืนท่ี ดังนี้  
    4.1.1 แนวทางท่ัวไป ได้แก่ การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์
และพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถ่ิน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และ
ธรรมชาติ การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและสภาพแวดล้อม และการดูแลและบํารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ 
    4.1.2 แนวทางสําหรับเขตพ้ืนท่ี (ในพ้ืนท่ีหลักและพ้ืนท่ีต่อเนื่อง) ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง และด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ 
   4.2 เห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า 7 เมือง และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือจังหวัดจะได้นําไปจัดทําแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าต่อไป ได้แก่  
    4.2.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าเชียงใหม่ พ้ืนท่ีเมืองเก่าเชียงใหม่ครอบคลุมอาณาบริเวณพ้ืนท่ี
ภายในแนวกําแพงเมืองและคูเมืองเมืองเชียงใหม่  
    4.2.2 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าลําปาง  พ้ืนท่ีเมืองเก่าลําปางครอบคลุมอาณาบริเวณพ้ืนท่ี
เมืองเขลางค์นคร รวม 3 สมัย 
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    4.2.3 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่ากําแพงเพชร พ้ืนท่ีเมืองเก่ากําแพงเพชรครอบคลุมอาณา
บริเวณสองฝั่งแม่น้ําปิง ประกอบด้วย ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําปิง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ชุมชนและ
ย่านการค้าโดยรอบ และฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิงซ่ึงเป็นท่ีตั้งของชุมชนเมืองนครชุม  
    4.2.4 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าลพบุรี พ้ืนท่ีเมืองเก่าลพบุรีครอบคลุมอาณาบริเวณศูนย์กลาง
เมืองลพบุรี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มโบราณสถานท่ีสําคัญของลพบุรี 
    4.2.5 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมาย พ้ืนท่ีเมืองเก่าพิมายครอบคลุมอาณาบริเวณ 
ประกอบด้วย ชุมชนเมืองพิมายอยู่ด้านเหนือ และชุมชนโบราณบ้านวังหินและบารายใหญ่และวัดโคกอยู่ด้านใต้  
    4.2.6 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่านครศรีธรรมราช  พ้ืนท่ีเมืองเก่านครศรีธรรมราชครอบคลุม
อาณาบริเวณสองฟากถนนราชดําเนิน โดยท่ีตั้งของชุมชนฟากตะวันออกและฟากตะวันตกกว้างรวมกันประมาณ 1 กิโลเมตร 
    4.2.7 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าสงขลา  พ้ืนท่ีเมืองเก่าสงขลาครอบคลุมอาณาบริเวณชุมชน
เมืองสงขลาฝั่งบ่อยางซ่ึงเป็นคาบสมุทรมีน้ําล้อมรอบ 
  5. โดยเหตุท่ีพ้ืนท่ีเมืองเก่าปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ภายในบริเวณ
เมืองเก่ามีโบราณสถานท่ีมีคุณค่าจํานวนมาก ซ่ึงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ามีความจําเป็นต้องมีกรอบแนวทางและขอบเขต
พ้ืนท่ีเมืองเก่าตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ท่ีให้
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าดําเนินการตามหน้าท่ีท่ีกําหนดในข้อ 9 (1) ให้วางนโยบาย 
กําหนดพ้ืนท่ี และจัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าแล้ว จังหวัด
จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทผังแม่บท กลไก และกระบวนการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองเก่าท้ัง 
7 เมือง เพ่ือให้บริเวณดังกล่าวได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในพ้ืนท่ีเมืองเก่า  
  6. พ้ืนท่ีเมืองเก่าเป็นเมืองท่ีมีลักษณะและวิวัฒนาการทางสังคมท่ีสืบต่อมาจากยุคต่าง ๆ มีรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม ศิลปะ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีท่ีปรากฏชัดเจน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีต้องรักษาให้
ดํารงอยู่ และมีท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซ่ึงมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น เพ่ือมิให้มีการทําลาย
หลักฐานท่ีสําคัญและอนุรักษ์เมืองเก่าไว้เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเชิงท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องกําหนดเขตพ้ืนท่ีและจัดทําแผนแม่บทและผังแม่บทเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการอนุรักษ์  
 
26.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111)  ประจําปีงบประมาณ 
2553 ของไตรมาสส่ี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111)  
ประจําปีงบประมาณ 2553 ของไตรมาสสี่  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ   
   สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   (ทก.)  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ
เพ่ือประชาชน (GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ 2553 ของไตรมาสสี่  ดังนี้ 
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1. สถิติการใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนการใช้บริการ  
  2.  บริการสอบถามข้อมูลท่ัวไปแยกตามประเภทเรื่องท่ีมีประชาชนสนใจสอบถามดังนี้ 
   2.1  การเมือง-การปกครอง เช่น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
ฯ พระบรมราชินีนาถ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งท่ี 6  การเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต การทําบัตรประจําตัวประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) การขอตรวจคัด และรับรอง
สําเนารายการทะเบียนราษฎร การทําใบอนุญาตขับรถยนต์และเอกสารท่ีใช้ เป็นต้น ฯลฯ 
   2.2  เศรษฐกิจ เช่น  มาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  การปรับโครงสร้างเงินเดือน
ข้าราชการ  โครงการบัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน  ราคาทองคํา โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพ่ือเข้าโครงการประกันรายได้  
อัตราค่าแรงข้ันต่ํา เป็นต้น ฯลฯ 
   2.3  สังคมและสวัสดิการ  เช่น  โครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย  
โครงการแอร์พอร์ตลิงค์  การใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีเจ็บป่วย  การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ 2553  
โครงการให้เช่าท่ีราชพัสดุ 1 ล้านไร่  เป็นต้น ฯลฯ   
   2.4  การศึกษาและเทคโนโลยี เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คําขวัญวันแม่แห่งชาติประจําปี
ต่าง ๆ คําขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปีต่าง ๆ รายละเอียดของการสอบ GAT และ PAT เป็นต้น ฯลฯ                             
  3.  บริการรับเรื่องร้องเรียน(Complaint) 
   3.1  จากการท่ีโครงการ GCC 1111 ได้รับมอบหมายให้เป็นสายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111 โดย
เป็นช่องทางหนึ่งในสี่ช่องทางของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์บริการประชาชน สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงได้มีแผนการดําเนินงานเพ่ือบูรณาการ   การทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยใน ไตรมาสสี่มีเรื่อง
ร้องเรียนและติดตามผลเฉลี่ยจํานวน  10,338 เรื่อง คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.45 

3.2 สัดส่วนประเภทเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ประจําปี 2553 ของ ไตรมาสสี่ มีดังนี้ 
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  4.  การดําเนินงานอ่ืนๆ ของโครงการ GCC1111 ประจําปีงบประมาณ 2553  
   4.1  การดําเนินงานร่วมกับภาครัฐ 
   กิจกรรมเย่ียมชมและร่วมออกร้านจัดนิทรรศการเผยแพรศู่นย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
GCC 1111  
    -  วันท่ี 17 สิงหาคม 2553  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน GCC 1111 
    -  วันท่ี 18 สิงหาคม 2553  กรมประชาสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน GCC 1111                   
    -  วันท่ี 19 สิงหาคม 2553  กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน GCC 1111    เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าใจถึง
ระบบการปฏิบัติงานท่ีใช้เป็นเครื่องมือในงานเฝ้าระวังฯ โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบท่ีเก่ียวข้องกับการรับเรื่อง                
ร้องเรียน                                  
    -  วันท่ี 27 สิงหาคม 2553 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน GCC 1111 ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล และสรุปผลโครงการต้นกล้าอาชีพ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ   
    -  วันท่ี 20 กันยายน  2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน GCC 1111 
    -  วันท่ี 22 – 23 กันยายน 2553    ได้ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการใน  “ICT ชุมชน ร่วมใจ 
จับมือก้าวไกล สู่สากล”  ณ  อาคารทรงเหลี่ยม  ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรุงเทพฯ  
    -  วันท่ี 22 –24 กันยายน 2553    ได้ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการในงานมหกรรมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินประจําปี 2553 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรุงเทพฯ 
    4.2  การดําเนินงานภายในโครงการ GCC 1111 
                                 การพัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสาย (Agent)  
             ในไตรมาสสี่ได้มีการอบรมพนักงานรับสายเพ่ือมุ่งเน้นเพ่ิมองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนรวมถึงการให้องค์ความรู้และพัฒนาการให้กับพนักงานรับสาย  เช่น หลักสูตรองค์ความรู้ของกระทรวง  
หลักสูตรทักษะการค้นหาข้อมูล  หลักสูตรทักษะการให้บริการงาน  Call Center หลักสูตรคุณภาพในการให้บริการ  เป็นต้น 
ส่วนหลักสูตรสําหรับพนักงานรับสายเดิม เช่น หลักสูตรกฎหมายน่ารู้เก่ียวกับการจราจรเพ่ืองานร้องเรียน  ทํางานอย่างไรให้มี
ความสุข  อีกท้ังมีการให้ข้อมูลความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น  การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช  เนื่องในโอกาส
คล้ายวันประสูติวันท่ี 3 ตุลาคม   โครงการทันตกรรมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  งานแสดง
และประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  โครงการ บขส. ลดครึ่งราคาพาแม่เท่ียว  การจัดงาน SME Thailand   Expo 2010   
  5.  บทวิเคราะห์ 
  สําหรับไตรมาสสี่ภาพรวมของข้อมูลท่ีประชาชนสนใจโทรสอบถาม  ได้แก่ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งท่ี 
6  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต มาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การ
ลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ  มาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการสํารวจ   สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  ข้อมูลเก่ียวกับไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด 
(H1N1) โดย GCC 1111 ได้พยายามพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องท้ังด้านข้อมูลและบุคลากร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการท่ีหลากหลายของประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน  นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังสามารถนํา
ข้อมูลท่ีประชาชนสอบถามหรือร้องเรียนไปใช้ในการวางแผนในการแก้ปัญหาการพัฒนาและประชาสัมพันธ์  สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้เกิดแก่ประชาชน 
 
27. เรื่อง การซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 
5,000 บาท  ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) เสนอ   
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1.  มติ ครม.   

 ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2553 อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน              
(อุทกภัย)  ครัวเรือนละ 5,000 บาท ใน  2 กรณี             
   1)  ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากกรณีเกิดน้ําท่วมฉับพลัน ทําให้ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินไปสู่ในท่ี
ปลอดภัยได้           
    2) ผู้ท่ีมีท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีน้ําท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  2.  หลักเกณฑ์               
  หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  จะพิจารณาจ่ายให้              
ครัวเรือนท่ีอยู่อาศัยใน 4 กรณี  ดังนี้  1. บ้านพักอาศัยท่ีมีทะเบียนบ้าน  2. บ้านพักอาศัยท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน  3. บ้านเช่า           
4. อ่ืน ๆ เช่น ท่ีพักอาศัยท่ีประสบภัยพิบัติ นอกเหนือจากจากข้อ 1-3  
  3.  หลักฐาน    
  หลักฐานการแสดงสิทธิ์ขอรับการช่วยเหลือ  1. กรณีบ้านพักอาศัยท่ีมีทะเบียนบ้าน  ใช้สําเนาทะเบียนบ้าน   
2. กรณีบ้านพักอาศัยท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน ใช้หนังสือรับรองโดยผู้ปกครองท้องท่ี (กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน) หรือ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี  นายก อบต.)  3. กรณีบ้านเช่า  ใช้สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
4. กรณีอ่ืน ๆ เช่น ท่ีพักอาศัยท่ีประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4 ให้ใช้หนังสือรับรองโดยผู้ปกครองท้องท่ี (กํานัน              
ผู้ใหญ่บ้าน) หรือ ผู้บริหารท้องถ่ิน (นายกเทศมนตรี  นายก อบต.)  5. ทุกกรณีให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ตรวจสอบและรับรอง 
  4. ข้ันตอนการดําเนินการ  
   1) ให้จังหวัดจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีอําเภอ องค์กร  ปกครองส่วนท้องถ่ิน  กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ก่อนเริ่มดําเนินการ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะสั่งการแนวทางปฏิบัติใน
รายละเอียดต่อไป    
   2) ให้จังหวัด/อําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการสํารวจข้อมูลรายละเอียด   ของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ท่ีมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามมติ ครม. โดยจัดการพิมพ์รายชื่อหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้รับเงินพร้อม
เลขประจําตัว 13 หลัก ลงในแบบฟอร์มท่ีกําหนด    
   3)  อําเภอตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดตามข้อ 2. แล้วลงนามรับรองความถูกต้องส่งให้สํานักงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นรายตําบล    
   4) กรณีไม่มีบ้านเลขท่ีหรือกรณีอ่ืน ๆ ให้จัดพิมพ์รายชื่อหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้รับเงิน เช่นเดียวกัน 
พร้อมกับคํารับรองของผู้บริหารท้องถ่ินและผู้ปกครองท้องถ่ิน    
   5) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนําเสนอ                  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามมติ ครม. ในหนังสือนําส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พร้อมกับส่งข้อมูลรายละเอียดตามข้อ 3. ทาง E-mail Address : relief2553@gmail.com คือ                
    (1) File Scan หนังสือนําส่งท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม                
    (2) ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้ดําเนินการจัดส่งเป็น 2 รูปแบบ คือ   
2.1 รูปแบบ Excel File (เพ่ือจัดรูปแบบรายชื่อ ส่งให้ธนาคารออมสินและสํานักงบประมาณดําเนินการต่อไป) 2.2 รูปแบบ PDF 
File (เพ่ือตรวจสอบกับต้นฉบับ ป้องกันการแก้ไขข้อมูล)                
    ท้ังนี้ ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดส่งข้อมูลตาม (1)  และ (2)  ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 และเอกสารตัวจริงส่งถึง ปภ.ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2553 และเก็บรักษา
ต้นฉบับข้อมูลรายละเอียดท่ีได้รับจากอําเภอเพ่ือให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ             
   6)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับจากจังหวัด แล้วส่งให้ธนาคารออม
สินและสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
  5. การจ่ายเงินของธนาคารออมสิน     
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  ธนาคารออมสินจะทําการจ่ายเงิน ณ ท่ีทําการสาขา และจัดหน่วยเคลื่อนท่ีเพ่ือไปจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ โดย
ผู้รับเงินจะต้องนําเอกสารไปแสดง ดังนี้   
   1) กรณีมารับด้วยตนเอง  ให้นําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงิน และ
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีและให้เจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน ประกอบกันด้วย   
   2) กรณีไม่สามารถรับเงินได้ด้วยตนเอง ให้มี หนังสือมอบฉันทะ (ผู้รับมอบฉันทะสามารถรับ 
มอบได้เพียงรายเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถมอบฉันทะต่อได้)   บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มอบและ
ผู้รับมอบฉันทะกรณีบัตรประจําตัวประชาชนสูญหาย ให้ขอสําเนารายการบัตรประจําตัวประชาชนท่ีสํานักทะเบียนทุกแห่ง เพ่ือ
ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน หรือใช้หลักฐานการแจ้งความกรณีบัตรประจําตัวสูญหายมาแสดงได้   
   หากผู้มีสิทธิไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ในวันท่ีกําหนด ให้ยื่นขอรับเงินได้  ณ ท่ีทําการธนาคารออม
สินทุกสาขาในวันและเวลาเปิดทําการ   
  6.  แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัด  
   1) เร่งรัดการสํารวจ ตรวจสอบ ส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือตรวจสอบ 
ส่งให้ธนาคารออมสิน โดยด่วนท่ีสุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ทยอยส่งเป็นรายตําบล ท่ีมีจํานวนครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมท่ี
จ่ายเงินได้            
   2)ให้ประชุมหารือร่วมกับธนาคารออมสินสาขาจังหวัด และตํารวจภูธรจังหวัด ในการกําหนดแผนการ
จ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยให้รวดเร็ว ท่ัวถึง และรักษาความปลอดภัย โดยเน้นการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนมากท่ีสุด โดย
จัดส่งแผนดังกล่าวให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย            
   3) ให้เตรียมการกรณีราษฎรไม่มีรายชื่อในการรับเงินร้องเรียน พร้อมกับหาวิธีการพิสูจน์สิทธิ์ 
ไว้ให้พร้อม            
   4) ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ หรือคณะทํางานข้ึนเป็นการเฉพาะ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีในการ           
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท่ีมีปัญหาในการรับเงิน หรือร้องเรียนการไม่มีรายชื่อหรือกรณีอ่ืน ๆ โดยให้พยายามแก้ไขปัญหาให้         
ผู้ประสบภัยให้มากท่ีสุด            
   5) เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กํากับดูแล  พร้อม 
แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ัง ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบและเข้าใจในเจตนา   
การช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้              
    

28.  เรื่อง   รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน ครั้งท่ี 2/2553 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน ครั้งท่ี 2/2553  
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  ดังนี้ 
 1.  กระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยกรม               
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเฝ้าระวัง  ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย  และ
ผลกระทบต่อสถานประกอบการและลูกจ้างในทุกจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย  ปรากฏว่า  ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 
 มี 23 จังหวัด และ 2 เขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ท้ังหมด 2,030 แห่ง ลูกจ้าง
ได้รับผลกระทบ 156,743 คน จําแนกเป็น 

 (1) สถานประกอบการและลูกจ้างท่ีประสบภัยน้ําท่วม จํานวน 2,030 แห่ง ลูกจ้าง 121,622 คน 
 (2) สถานประกอบการท่ีไม่ประสบภัยแต่ลูกจ้างไม่สามารถไปทํางานได้ จํานวน 466 แห่ง ลูกจ้าง  

35,121 คน 
2.  ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน

จังหวัดต่างๆ  สรุปได้ดังนี้  
  1)  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค “แรงงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”                
ณ  บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน สําหรับในส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์
รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประจําจังหวัด ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด เพ่ือขอรับบริจาคสิ่งของ                  
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ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และรับบริจาคเงินผ่านบัญชี “แรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวง
แรงงาน เลขท่ีบัญชี 383 0 11134 7 หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 1506   
  2) จัดกิจกรรมคาราวานฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย กระทรวงแรงงาน  "ถึงท่ี ถึงใจ เราไม่ท้ิงกัน"  เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําลดตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมซ่อมแซม บ้านเรือน ยานพาหนะ เครื่องจักรการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้า   
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี  กิจกรรมจัดบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ บริการจัดหางานโดยรถโมบายบริการจัดหา
งานเคลื่อนท่ี รับข้ึนทะเบียน/รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และกิจกรรมให้คําปรึกษาลูกจ้าง/นายจ้าง ท่ีได้รับ
ผลกระทบ  
  3) สํานักงานประกันสังคมได้ออกประกาศ  เรื่อง ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาการนําส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนของสถานประกอบกิจการท่ีประสบอุทกภัย โดยขณะนี้มีสถานประกอบการท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยยื่นความประสงค์ขอเลื่อนกําหนดเวลาต่อสํานักงานประกันสังคมแล้ว 22 แห่ง จํานวนลูกจ้าง 771 คน  
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีโครงการ “ประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย” โดยประมาณการวงเงินให้กู้ยืมไว้ท่ี 10,000 
ล้านบาท เพ่ือให้ผู้ประกันตนท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดท่ีประสบอุทกภัยประมาณ 200,000 คน กู้เพ่ือนําไปซ่อมแซมปรับปรุงท่ีอยู่
อาศัยของครอบครัว รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกคงท่ี  
ร้อยละ 2.5 ต่อปี หลังจากนั้นเป็นดอกเบี้ยลอยตัว ตามเง่ือนไขของธนาคารท่ีมีการลงนามทํา MOU  
ซ่ึงสํานักงานประกันสังคมได้ขอความร่วมมือธนาคารให้ผ่อนปรนเง่ือนไขการปล่อยเงินกู้เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด
และเร็วท่ีสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอของธนาคาร  
  4)  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่ง 
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีไปยังพ้ืนท่ีประสบภัยเพ่ือให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทก
ภัยตั้งแต่วันท่ี 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2553 ในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครสวรรค์ และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน ภายใต้กิจกรรมต่างๆ จํานวน 10,156 ราย ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่าง ๆ จํานวน6,822 ชิ้น จําแนกเป็น (1) ช่วยเหลือในการอพยพย้ายสิ่งของ 285 ราย  (2) แจกจ่ายถุงยังชีพ 3,050 ราย  (3) ซ่อม
รถยนต์และจักรยานยนต์ 2,069 คัน  (4) ซ่อมแซมเครื่องยนต์ทางการเกษตร 242 เครื่อง  
(5) ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 4,511 ชิ้น รวมท้ังขณะนี้อยู่ระหว่างสํารวจข้อมูล เพ่ือจัดฝึก
อาชีพ  พัฒนาฝีมือ และศักยภาพในการทํางานตามความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ําลด 
  5)  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบการช่วยเหลือ 
ลูกจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสั่งการให้จังหวัดสํารวจสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประสบอุทกภัย เพ่ือทราบ
ความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือ และให้คําปรึกษาด้านแรงงาน ตลอดจนขอรับบริจาคเงินและสิ่งของจากสถาน
ประกอบการท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  เพ่ือนําไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกิจกรรมคาราวานฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย
กระทรวงแรงงาน 
  6)  กรมการจัดหางาน ได้ดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 โดยสั่งการ
ให้ส่วนราชการในสังกัดในภูมิภาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ของกรมการจัดหางาน โดยได้กําหนดการให้ความช่วยเหลือออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  
   (1)  ระหว่างเกิดอุทกภัย ดําเนินการประสานข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยเพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
กรมการจัดหางานท่ีจะให้ความช่วยเหลือภายหลังน้ําลด ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และจัดหา
ตําแหน่งงานว่าง 
   (2) ระยะหลังเกิดภัย (น้ําลด) เข้าไปติดตามความต้องการของผู้ประสบภัย และดําเนินการ
โครงการต่างๆ ภายใต้งบปกติ เช่น โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน โครงการมีงานทํานําชุมชนเข้มแข็ง โครงการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ โครงการนัดพบแรงงานโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน เป็นต้น  
 3.  กระทรวงแรงงานได้กําหนดแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยหลังน้ําลดตาม                
“โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554”   โดยการจ้างให้
ทํางานต่างๆ  เพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานนอกออกพ้ืนท่ี แต่เนื่องจากอุทกภัยครั้งนี้มีพ้ืนท่ีและประชาชนได้รับความ
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เสียหายและความเดือดร้อนจํานวนมาก ในเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ปรับแผนงบประมาณปกติดท่ีได้รับจัดสรรแล้ว  แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2554 งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เพ่ิมเติม โดยกําหนดเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จํานวน 
138,700 คน ประมาณการค่าใช้จ่ายต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นเงิน 406,759,600 บาท 
             

ต่างประเทศ 
 
29. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ัง 2 ข้อ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถจัด
พิธีลงนามความตกลงฯ ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ท่ีกรุงพนมเปญได้ตามท่ีฝ่ายกัมพูชาเสนอ  
  ข้อเท็จจริง 
  1. เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอร่างความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางธรรมดามาเพ่ือฝ่ายไทยพิจารณา โดยอ้างถึงการท่ีไทยและกัมพูชาได้ให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราและการจัดทําพิธีสารทวิภาคีท่ีลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2549 ซ่ึงความตกลงดังกล่าวสนับสนุนการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือมุ่งอํานวยความ
สะดวกด้านการเดินทาง ซ่ึงจะมีผลต่อเม่ือประเทศสมาชิกได้จัดทําพิธีสารหรือความตกลงทวิภาคีระหว่างกัน ท้ังนี้ ไทยและ
กัมพูชาได้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการแล้วเม่ือปี 2544  
  2. โดยท่ีการจัดทําความตกลงดังกล่าวเป็นการดําเนินการท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทยและก่อให้เกิดสิทธิและหน้าท่ี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และฝ่ายกัมพูชาเสนอให้มีการลงนามความตกลงฯ ในระหว่างการประชุมผู้นําประเทศสมาชิก
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy-ACMECS) ครั้งท่ี 4 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 น.  
ณ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา  
  สาระสําคัญ 
  ร่างความตกลงฯ ดังกล่าวระบุว่า เป็นการอํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศแก่พลเมืองของท้ังสอง
ประเทศท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา โดยสามารถพํานักในประเทศของท้ังสองฝ่ายได้ไม่เกิน 14 วัน โดยผู้ท่ีถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดาจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้า ออก หรือผ่านดินแดนของแต่ละฝ่าย ณ ด่านท่ีเปิดสําหรับ
การเดินทางระหว่างประเทศท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับ  
 
30.  เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ัง 2 ข้อ ดังนี้ 

1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความจําเป็นในการกําหนดข้อผูกพันทาง
การเงินในข้อ 8 ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ก่อนเสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสองของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป   ท้ังนี้ หากรัฐสภาไม่ได้พิจารณาบันทึกความเข้าใจฯ ในการประชุมร่วมกันของ 
รัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) นี้ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเสนอบันทึกความเข้าใจฯ ไปยังรัฐสภาในสมัย
ประชุมถัดไป โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  

2. มอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน 
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บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

สาระสําคัญของเรื่อง 
 1.  วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างสมรรถนะและ การค้า

ในด้านเกษตร และในสาขาท่ีเก่ียวข้องระหว่างคู่ภาคี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอ่ืน  ๆ  ซ่ึงอาจมีการ
พิจารณาในอนาคต 

 2.  ขอบเขตความร่วมมือ :  ได้แก่ การเกษตร ซ่ึงรวมท้ังสัตว์ ประมง และพืช การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 
การจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร เป็นต้น (ข้อ 4)  

 3.  กําหนดให้จัดตั้งคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร หรือเรียกว่า “JAWG” เพ่ือการดําเนินการตามบันทึก
ความเข้าใจฉบับนี้ โดยคณะทํางานร่วมด้านการเกษตรจะรับผิดชอบในการประเมินผล หรือเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุง รวมท้ังให้คําแนะนํา (ข้อ 3)  

 4.  รูปแบบของความร่วมมือ : ความร่วมมือจะอยู่ในรูปแบบของการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและ
นักวิจัย การศึกษาและการจัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การวิจัยร่วมด้านการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการ เป็นต้น  (ข้อ 6)  

 5.  การระงับข้อพิพาท : ข้อพิพาทระหว่างคู่ภาคีท่ีเกิดจากการตีความหรือการดําเนินการตามบันทึกความ
เข้าใจฉบับนี้ให้ระงับโดยฉันท์มิตรด้วยการหารือหรือเจรจาระหว่างคู่ภาคี (ข้อ 10)  

 6.  การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลา และการส้ินสุด : บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับในวันท่ีมีการลงนาม 
และจะมีผลใช้บังคับนับจากวันท่ีมีการลงนาม เป็นระยะเวลา 5 ปี และหลังจากนั้นจะขยายอายุโดยอัตโนมัติอีกครั้งละ 5 ปี  
แต่อาจสิ้นสุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนบันทึกความเข้าใจจะ
สิ้นสุด (ข้อ 11)  
 
31. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ State Oceanic 
Adminstration  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ัง 2 ข้อ ดังนี้  

1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ State Oceanic  
Adminstration และอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ และให้เสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการให้มี
ผลผูกพันตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป  ท้ังนี้ หากรัฐสภาไม่ได้พิจารณาบันทึกความ  เข้าใจฯ ใน
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) นี้ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเสนอบันทึกความเข้าใจฯ 
ไปยังรัฐสภาในสมัยประชุมถัดไป โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  2. เห็นชอบมอบอํานาจให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ฯ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญในบันทึกความเข้าใจฯ ขอให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลพินิจใน
เรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) ในการลง
นามบันทึกความเข้าใจฯ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนาม โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศดําเนินการต่อไปได้ เม่ือรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว 
ท้ังนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
  ข้อเท็จจริง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีความร่วมมือทางด้านทะเล  
ระหว่าง State Oceanic Adminstration (SOA) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ State Oceanic Adminstration ได้ร่วมกันจัดทําบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding on Marine Cooperation) เพ่ือเสริมสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือทางด้าน
ทะเลบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงในการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ ได้ขอความเห็นไปยังหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและได้ปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้ขอความเห็นไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและได้ปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจ
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ฯ ด้วยแล้ว ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กรมประมง กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับกระทรวงการต่างประเทศมี
ความเห็นว่าร่างบันทึกความเข้าใจเป็นการทําความตกลงความร่วมมือด้านทรัพยากรทางทะเลระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานของจีน คือ State Oceanic Adminstration ซ่ึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
จึงอาจเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. วัตถุประสงค์ เสริมสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือทางด้านทะเลบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและ
ประโยชน์ร่วมกัน 
  2. ขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนโยบายทางด้านทะเล การจัดการชายฝั่ง
และหมู่เกาะ การบรรเทาและป้องกันพิบัติภัยทางทะเล เป็นต้น (ข้อ 2)  
  3. รูปแบบของความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนรัฐบาล การแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการและทีมผู้เชี่ยวชาญ การจัดทีมสํารวจทางทะเลและทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน เป็นต้น (ข้อ 3)  
  4. การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ทางด้านความร่วมมือทางทะเล ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากคู่ภาคี โดยภาคีแต่
ละฝ่ายจะแต่งตั้งประธานร่วมและคณะกรรมการอีก 4 คนในคณะกรรมการร่วมดังกล่าว และจะประชุมร่วมกันทุก 2 ปี ตาม
ความจําเป็น (ข้อ 5)  
  5. การเข้าร่วมของภาคีท่ีสาม คู่ภาคีอาจแต่งตั้งองค์การหรือสถาบันท่ีเก่ียวข้องในประเทศแต่ละฝ่าย เพ่ือ
ดําเนินความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ (ข้อ 8) 
  6. การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา กําหนดให้การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาจะ
บังคับใช้โดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบของคู่ภาคีแต่ละฝ่ายและสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศอ่ืน
ท่ีลงนามโดยท้ังคู่ภาคี และหากทรัพย์สินทางปัญญาถูกนํามาใช้โดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ภาคีอีก
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิท่ีจะได้รับส่วนแบ่งตอบแทนท่ีเป็นธรรม (ข้อ 9) 
  7. การระงับข้อพิพาท ข้อแตกต่างหรือข้อพิพาทใดระหว่างคู่ภาคีในเรื่องกับการตีความ และ/หรือการนํา
บทบัญญัติของบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ไปใช้ จะเป็นไปอย่างฉันท์มิตร โดยการหารือและ/หรือเจรจาระหว่างคู่ภาคี โดยช่อง
ทางการทูต โดยไม่อาศัยภาคีท่ีสามหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (ข้อ 14) 
  8. การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลา และการส้ินสุด มีผลบังคับใช้นับจากวันท่ีลงนาม  และจะมีผลใช้เป็นเวลา 5 
ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 5 ปี  หลังจากนั้นจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยการต่ออายุคราวละ 5 ปี    (ข้อ 15)  
 
32. เรื่อง  ร่างปฏิญญาพนมเปญและเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งท่ี 4  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาพนมเปญและร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ค.ศ. 2010-2012 และอนุมัติให้
นายกรัฐมนตรีรับรองร่างเอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้  หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
เอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  ข้อเท็จจริง 
  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา 
ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม เป็นข้อริเริ่มของไทยเม่ือปี 2546 เพ่ือลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ลดผลกระทบท่ีไทยได้รับจากความแตกต่างในระดับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนตามแนวชายแดน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนในอนุภูมิภาค 
  สาระสําคัญ 
  1. ทบทวนการดําเนินการตามปฏิญญาผู้นํา ครั้งท่ี 3 และความก้าวหน้าการดําเนินการในสาขาต่าง ๆ           
ได้แก่ การอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน คมนาคม เกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณสุข การท่องเท่ียว  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 



 43 

  2. รับรองร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี ค.ศ. 2010-2012 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ              
ความม่ันคงในอนุภูมิภาค ประกอบด้วย รายละเอียดแผนการดําเนินความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ของ ACMECS 8 สาขา    
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในท้องถ่ิน  
  3. เร่งรัดการดําเนินการตามปฏิญญาผู้นําว่าด้วยการอํานวยความสะดวกและการส่งเสริมการค้า การลงทุน  
และการท่องเท่ียว ซ่ึงผู้นําได้รับรองในการประชุม ACMECS Summit ครั้งท่ี 3 เม่ือปี 2551 และส่งเสริมการประสานงานให้
ใกล้ชิดข้ึน โดยการจัดงานแสดงสินค้าส่งเสริมความโปร่งใสและพัฒนากฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวกับการค้าและการ        
ลงทุนท่ีไม่ยุ่งยากและส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างสภาธุรกิจ ACMECS กับภาคเอกชนอย่างสมํ่าเสมอ  
  4. ยินดีต่อการจัดตั้งกลไกความร่วมมือเรื่องข้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS เพ่ือให้เกิดการจัดตั้งสมาคม 
ประเทศผู้ผลิตข้าวภายในประเทศ ACMECS ส่งเสริมความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกษตร  
ป่าไม้ และประมง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตความม่ันคงทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร รวมท้ังเร่งรัดการดําเนินการลงทุน
เกษตรแบบมีสัญญา และการสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนทราบถึงกฎระเบียบ ข้ันตอน และประโยชน์ของการลงทุนเกษตร
แบบมีสัญญา 
  5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การใช้พลังงานชีวภาพ ส่งเสริมความ  
ร่วมมือด้านพลังงานน้ํา การสํารวจน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาระบบและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าในอนุภูมิภาค 
  6. ส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชิด ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายคมนาคมทางบกอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะ
แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามกรอบ GMS ท้ังตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) และแนวพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาการเชื่อมโยงทาง
อากาศระหว่างเมืองใหญ่ แหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
  7. ส่งเสริมการท่องเท่ียวใน ACMECS โดยการประชาสัมพันธ์แนวคิด “ห้าประเทศ หนึ่งจุดหมาย” (Five 
Countries,One Destination) ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง สนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ  
เช่น จัดทําเว็บไซต์การท่องเท่ียว ACMECS และการขยายโครงการฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียว 
  8. สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ ในกรอบ ACMECS รวมท้ังการฝึกอบรม
วิชาชีพ  
 
33.  เรื่อง  การลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสํานักงานกิจการ วิทยุ ภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสํานักงานกิจการ วิทยุ  
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยตามท่ีรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) เสนอ  
  ข้อเท็จจริง   
  กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ                      
คล้ามไพบูลย์)  ให้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสํานักงานกิจการ วิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดช่องทางเผยแพร่ละครไทยทางสถานีโทรทัศน์ CCTV                      
ในวาระท่ีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 16 ณ เมืองกวางโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ใน
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 
    
34.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรม 
การเกษตรไทย-นครกวางโจว และหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการตลาดสําหรับผลไม้ไทย-นครกวางโจว 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอท้ัง 3 ข้อ  ดังนี้  
   1.  อนุมัติให้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
แห่งราชอาณาจักรไทย และศูนย์ส่งเสริมเทคนิคด้านการเกษตร นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี ตามรา่ง
ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นผู้ลงนามในร่าง
หนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฝ่ายไทย 
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   2.  อนุมัติให้จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ระหว่างองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (รฐัวสิาหกิจ) แห่งราชอาณาจักรไทย 
และบริษัทค้าส่งผลไม้ตลาดเจยีงหนาน นครกวางโจว สาธารณรฐัประชาชนจีน ตามร่างท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมี
ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (รัฐวสิาหกิจ) เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฝ่ายไทย 
 3.  อนุมัติในหลักการว่า ก่อนท่ีจะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างหนังสือแสดงเจตจํานงท้ังสองฉบับดังกล่าว  
ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการสําคัญ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ข้อเท็จจริง     
  1.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน)  
มีความประสงค์จะจัดทําหนังสอืแสดงเจตจํานงว่าด้วยความรว่มมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ระหว่างสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทย และศูนย์ส่งเสริมเทคนิคด้านการเกษตร นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง แห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจีน ผู้ลงนามฝ่ายไทย คือ นางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผูล้ง
นามฝ่ายกวางโจว คือ Mr. Huang Banghai ผู้อํานวยการศูนยส์่งเสริมเทคนิคด้านการเกษตร หนังสือแสดงเจตจํานงมีผลใช้บงัคับนับแต่
วันลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรว่มมือด้านเทคนิคการเกษตร และการวิจัยพัฒนาทางเทคนิคการเกษตรระหว่างคู่ภาคี 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีการพิจารณาในอนาคต และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
  2.  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (รัฐวิสาหกิจ) และบริษัทค้าส่งผลไม้ตลาดเจียงหนาน  
นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี ประสงค์จะจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือทางการตลาดสําหรับ             
ผลไม้ไทย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงนามฝ่ายไทย คือ นายมนูญ์รัตน์ เลิศโกมลสุข ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร ผู้ลงนามฝ่ายกวางโจว คือ Mr.Ye Canjiang ผู้จัดการท่ัวไป บริษัทค้าส่งผลไม้ตลาดเจียงหนาน หนังสือแสดง           
เจตจํานงมีผลบังคับใช้นับแต่วันลงนาม เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในด้านการส่งผลไม้ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  สาระสําคัญ 
 1.   หนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรไทย-นครกวางโจวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมในสาขาการเกษตร ซ่ึงรวมถึงด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยเน้นการประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ          
ท้ังนี้ การดําเนินการภายใต้หนังสือเจตจํานงฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ 
 2.  หนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือด้านการตลาดสําหรับผลไม้ไทย-นครกวางโจว มีจุดประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องศักยภาพการตลาดของผลไม้ไทยในนครกวางโจวและมณฑลอ่ืนๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยความ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์การตลาดเพ่ือเกษตรและตลาดค้าส่งผักและผลไม้ตลาดเจียงหนาน ซ่ึงองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร
จะส่งออกสินค้าท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพไปยังตลาดเจียงหนาน ในขณะท่ีตลาดเจียงหนานจะจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน
การตลาดผ่านเครือข่ายของตนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯดังกล่าว มีสาระสําคัญเป็นความ
ร่วมมือทางวิชาการ และด้านการวิจัยในด้านสัตว์ ประมง พืช การพัฒนาบุคลากร การทําวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและ
ข้อมูล การจัดสัมมนา การดูงาน และอ่ืนๆ ท่ีสองฝ่ายเห็นว่ามีความจําเป็น ซ่ึงไม่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนท่ีนอก
อาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบ
ต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง จึงไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 190   ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
35.  เรื่อง  แก้ไขข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนและสํานักงานสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอท้ัง 2 ข้อดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างหนังสือแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียน
และสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office : USPTO) 
โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
   2. มอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามร่างหนังสือแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างอาเซียนและ 
USPTO โดยให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รายงานว่า   
  1. สํานักเลขาธิการอาเซียนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนและ USPTO 
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน  2548 โดยมีผลบังคับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และต่อมาได้มีหนังสือแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือฯ 
ดังกล่าว 4 ครั้ง  โดยการลงนามการแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือฯ รวม 4 ฉบับ  เพ่ือขยายระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือฯ 
ออกไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน  2553  
   2. กิจกรรมสําคัญภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนและ USPTO เช่น การจัด
สัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  รวมถึงการจัดฝึกอบรมข้ันตอนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เป็นต้น  
  3. ข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนและ USPTO จะสิ้นสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน 
2553 ประเทศสมาชิกอาเซียนและ USPTO เห็นพ้องกันว่า  เนื่องจากข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง  จึงควรขยายระยะเวลาของข้อตกลงนี้ออกไปอีก 5 ปี  จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 ใน
การนี้ USPTO ได้จัดทําร่างหนังสือแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณา   
  4. ประเทศอาเซียนได้ร่วมกันพิจารณาปรับแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  และได้เห็นชอบร่างหนังสือ
แก้ไขข้อตกลงดังกล่าวเม่ือการประชุมคณะทํางานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group 
Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) ครั้งท่ี 33 ณ เมืองเซบู  ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีสาระสําคัญของเอกสารท่ี
ปรับแก้ไข สรุปได้ดังนี้  
    4.1 เอกสารสัญญาโครงการเป็นการลงนามระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนและ USPTO  
   4.2 ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน 2553 และสิ้นสุดเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558  
    4.3 ให้ทุนสนับสนุนสําหรับการจัดสัมมนาตลอดระยะเวลาของข้อตกลง จํานวน 850,000 ดอลลาร์
สหรัฐ  และทุนสําหรับบริหารการจัดการและการสนับสนุนโครงการตลอดระยะเวลาของข้อตกลงไม่น้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์
สหรัฐ  
   4.4 ให้ทุนสนับสนุนสําหรับโครงการศึกษาทรัพย์สินทางปัญญาตลอดระยะเวลาของข้อตกลง จํานวน 
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
 
36. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามร่างแผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการและประสานงานเรื่องอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันเกี่ยวกับ 
การเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอท้ัง 2 ข้อดังนี้  
  1. อนุมัติการลงนามร่างแผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการและประสานงานเรื่องอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝัน
เก่ียวกับการเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย  และให้กระทรวง
การต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสําหรับการลง
นามดังกล่าว 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานว่า  
  1. จากการท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ (7 มีนาคม 2543)  
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไทย ลาว พม่า และจีนได้ร่วมลงนามในความตกลงดังกล่าวเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2543 ณ จังหวัดท่า
ข้ีเหล็ก สหภาพพม่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง เป็นไปด้วยเสรี   และเป็นระเบียบเพ่ือ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการค้าระหว่างกัน   
   2. ต่อมาผู้แทน คค. ของไทย ลาว พม่า และจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันให้จัดตั้งกลไกการ
ประสานงานเรียกว่า  คณะกรรมการร่วมเพ่ือประสานการดําเนินการตามความตกลงสี่ฝ่ายว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ํา
ล้านช้าง-แม่น้ําโขง (Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River 



 46 

: JCCCN) JCCCN จะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง  โดยแต่ละประเทศจะหมุนเวียนกันทําหน้าท่ีประธานคราวละ 2 ปี  ในส่วนของ
ไทยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการฯ (ฝ่ายไทย) เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม  2544  
  3. ในการประชุม JCCCN ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 1-3 กันยายน 2552 ณ จังหวัดเชียงราย  ท่ีประชุมรับทราบกรณี
เรือติดตื้นในแม่น้ําโขงช่วงหน้าแล้งเม่ือต้นปี 2552 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าเป็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีรัฐภาคีจะต้อง
ส่งเสริมการประสานงานกันเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  จึงได้นําเสนอบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินการตาม
แผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการและประสานงานเรื่องอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันเก่ียวกับการเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง  
และแผนฉุกเฉิน (Emergency plan) ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นกลไกการติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สําหรับการเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง ท้ังนี้  ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าแผนฉุกเฉินดังกล่าวควรรวมอยู่ในภาคผนวก
ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดําเนินการตามความตกลงสี่ฝ่ายว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง 
  4. ในการประชุม JCCCN ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 10 -11 สิงหาคม  2553 ณ จังหวัดชลบุรี ท่ีประชุมเห็นชอบให้รัฐ
ภาคีดําเนินข้ันตอนภายในเพ่ือขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจและร่างแผนฉุกเฉินฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีด้าน
การขนส่งอาเซียน-จีน ครั้งท่ี 9 ซ่ึงมีกําหนดประชุมในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศ บรูไนดารุสซาลาม โดยในร่างแผน
ฉุกเฉินฯ ได้กําหนดให้มีการลงนามในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  5. ภายหลังการประชุม JCCCN ครั้งท่ี 9 รฐัภาคีได้ประสานงานร่วมกันและเห็นพ้องให้รวมร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ เข้ากับแผนฉุกเฉินฯ และนําข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ ไปใส่ไว้ในแผนฉุกเฉินฯ  โดยให้มีการลงนามในร่างแผน
ฉุกเฉินฯ เพียงฉบับเดียว  สรุปสาระสําคัญของร่างแผนฉุกเฉินฯ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะจัดการกับอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่
คาดฝันเก่ียวกับการเดินเรือ  โดยการปรับปรุงแนวทางการจัดการเหตุฉุกเฉินและการประสานงานของแต่ละรัฐภาคี  การควบคุม
ความเสียหายสูงสุด  ซ่ึงเป็นผลจากอุบัติเหตุดังกล่าวและการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของรัฐภาคีท้ังสี่ประเทศ
ภายในร่องน้ําการเดินเรือตามท่ีกําหนดไว้ในความตกลงสี่ฝ่ายว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง  
   6. แผนฉุกเฉินฯ ดังกล่าวมีสาระสําคัญคือ การแบ่งประเภทของอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โดยแบ่งตามระดับของ
สถานการณ์ของอันตราย  การกําหนดหน่วยงานติดต่อและประสานงานร่วมกัน การจัดการและประสานงานเม่ือได้รับรายงาน
เก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง   
   ท้ังนี้ กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) และกระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าร่างแผนฉุกเฉินฯ ดังกล่าวไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของ             
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
37.  เรื่อง  การเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Working Visit)  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 14 - 15 กันยายน 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Working Visit)  ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 14 - 15 กันยายน 2553  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  สรุปผลการเยือนดังกล่าว ดังนี้ 
  1.  การเข้าพบหารือกับบุคคลระดับสูงของ สปป.ลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยม
คารวะนายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.ลาว และหารือข้อราชการกับนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว (บันทึกการหารือปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลําดับ) สรุป
สาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   1.1 ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค (Connectivity) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ํา
ว่าประเด็นนี้ เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนาไม่ควรจํากัดเพียงเฉพาะด้านกายภาพ (hardware) แต่ควรเร่งอํานวยความ
สะดวกเรื่องการขนส่งผ่านแดน (cross border facilitation) ด้วย ตั้งแต่การตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และการกักพืช/สัตว์ 
โดยจะต้องประสานกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่  เก่ียวกับเรื่องนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ  สปป.ลาว 
แจ้งว่าจะมอบหมายให้กระทรวงการคมนาคมและกระทรวงป้องกันความสงบของ สปป.ลาว พิจารณาแนวทางปรับปรุงการ
อํานวยความสะดวก โดยอาจเริ่มจากด่านหนองคาย - ท่านาแล้ง  



 47 

   1.2 ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้ง
ความเห็นต่อฝ่ายลาวว่า ไม่ควรนําอดีตมาเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินความสัมพันธ์ปัจจุบัน และเสนอให้จัดการประชุมนัก
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือชําระประวัติศาสตร์ท่ีขัดแย้งและให้เกิดการเรียนรู้ตามความเป็นจริงและในประเด็นท่ีท้ังสอง
ประเทศมีร่วมกัน อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกันและส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย ซ่ึงรอง
นายกรัฐมนตรีฯ สปป.ลาว สนับสนุนและเสนอให้หารือแนวทางความร่วมมือกันต่อไป 
   1.3 กิจกรรมครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความเห็นว่า ความสัมพันธ์ไทย - ลาว ดําเนินมายาวนานนับพันปี แต่ครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างกัน การประชุมสองฝ่ายระดับสูง อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - ลาว หรือการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว น่าจะเปิดโอกาสให้สองฝ่ายกระชับและหารือแนวทางส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในระยะต่อไป  เก่ียวกับเรื่องนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ สปป.ลาว เห็นว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมฯ คงต้องข้ึนอยู่
กับกําหนดการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว แต่สําหรับการประชุม JC ตนยินดีเข้าร่วม (ซ่ึงต่อมา เม่ือวันท่ี 14 - 15 ตุลาคม 
2553 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ครั้งท่ี 16 ข้ึนเรียบร้อยแล้ว)  
   1.4 พิธีเฉลิมฉลองการเปิดเข่ือนน้ําเทิน 2 รองนายกรัฐมนตรีฯ สปป.ลาว  แจ้งว่า รฐับาลลาวขอ
เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการเปิดเข่ือนน้ําเทิน 2 ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 ซ่ึงจะเป็นโอกาสให้
นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ฯ   
   1.5 เขตแดน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า สําหรับประเด็นท่ียังไม่มีข้อยุติ ควร
จัดการประชุมนอกรอบเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินความสัมพันธ์ในด้านอ่ืน ๆ หรือความร่วมมือในภูมิภาค โดยให้ฝ่าย
การเมืองเป็นผู้ตัดสินใจ โดยใช้หลักการประนีประนอมควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรีฯ 
สปป.ลาว เห็นว่าสองฝ่ายควรปรึกษากันอย่างตรงไปตรงมา และอาจดําเนินการในส่วนท่ีตกลงกันได้ก่อน อย่างไรก็ดี ฝ่ายลาว
จะต้องขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาล สภาแห่งชาติ และภาคประชาชน ด้วยเช่นกัน 
   1.6 ความร่วมมือระดับประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ได้เสนอกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน อาทิ (1) โครงการอาสาสมัครไทยไปร่วมพัฒนา สปป.ลาว ในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ และเกษตรกรรม (2) กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน และ (3) ความร่วมมือด้านสตรีและเด็ก ซ่ึงฝ่ายลาว
รับทราบ และขอรับโครงการอาสาสมัครฯ ไว้พิจารณาต่อไป 
   1.7 การลงทุนใน สปป.ลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันท่าทีของรัฐบาลไทยท่ี
สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยใน สปป.ลาว มีความรับผิดชอบและตอบแทนสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) 
อาทิ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน การพัฒนาชุมชนท่ีโรงงานตั้งอยู่เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการลงทุนใน สปป.ลาว 
อย่างยั่งยืนต่อไป 
   1.8 กลไกความร่วมมือภาคเอกชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้มีกลไก
ปรึกษาหารือผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพ่ือเป็นเวทีพูดคุยกรณีท่ีเกิดปัญหาข้อขัดแย้งทางธุรกิจก่อนท่ีจะเข้าสู่
กระบวนการฟ้องร้องในชั้นศาล โดยอาจเริ่มจากการจัดตั้ง Business Forum เช่นเดียวกับท่ี สปป.ลาว มีอยู่แล้วกับญี่ปุ่นและ
เวียดนาม หรือการประชุมร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมประจําปี เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และนําผลเสนอรัฐบาลหรือ
ท่ีประชุม JC ต่อไป ซ่ึงฝ่ายลาวรับทราบ 
   1.9 สถานการณ์ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไทยมี
ความมุ่งม่ันท่ีจะแก้ไขปัญหาในช่วงท่ีผ่านมา โดยยึดม่ันในกรอบของกฎหมายและรักษาสิทธิของพลเมือง ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ได้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการเมืองของไทยยังมีส่วนท่ีม่ันคง ต่อเนื่อง กอปรกับสังคมยังมีเสถียรภาพและพัฒนาการเชิงบวก 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เสนอกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยกับ 
สปป.ลาว อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
  2.  การติดตามและส่งเสริมความร่วมมือไทย - ลาว 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบความช่วยเหลือแก่ฝ่ายลาวภายใต้
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศรวม 7 โครงการ ได้แก่  
   2.1 การพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันและ
เสริมสร้างเครือข่ายด้านสาธารณสุขระหว่างแขวงบ่อแก้วกับจังหวัดเชียงราย 
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   2.2 การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาของโรงเรียนมัธยมสงฆ์ วัดพระธาตุ    จอมเขามะนีลัด 
แขวงบ่อแก้ว เพ่ือสานต่อโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีได้ทรงพระกรุณา
พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ปี 2546 
   2.3 การปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนเทคนิค - วิชาชีพสะหวันนะเขต ภายใต้โครงการโรงเรียน 
“เพ่ือนมิตร” ประจําปี 2553 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนในแขวงชายแดนลาว - ไทย โครงการในปีนี้
ยังช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานของนักลงทุนไทยใน สปป.ลาว ด้วย 
   2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวม้งลาวท่ีหมู่บ้านโพนคํา เพ่ือสานต่อโครงการท่ีได้ดําเนินการมาแล้ว
เม่ือปี 2552  และแสดงถึงความใส่ใจของรัฐบาลไทยต่อชาวม้งลาวท่ีถูกส่งกลับสู่ สปป.ลาว ซ่ึงลักษณะการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวสอดคล้องกับความประสงค์ของลาวและจะมีส่วนช่วยให้ประเทศและองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
เชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
   2.5 การจัดตั้งมุมหนังสือท่ีระลึก 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ณ ห้องสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
   2.6 การมอบเตียงนอนและอุปกรณ์สําหรับอาคารหอพักและศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ให้คําปรึกษาและ
ปกป้องแม่หญิงและเด็กน้อย สหพันธ์แม่หญิง สปป.ลาว เพ่ือต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยท่ีได้ให้การก่อสร้างศูนย์
ดังกล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น องค์กรดังกล่าวเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ 
   2.7 การติดตั้งไฟส่องทางจากสะพานมิตรภาพฯ แห่งท่ี 1 เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ซ่ึงเป็น
ของขวัญจากรัฐบาลไทยเพ่ือร่วมฉลองครบรอบ 450 ปีของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว 
  3.  การแลกเปล่ียนประสบการณ์กับภาคเอกชนไทย - ลาว 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันกับนักธุรกิจไทยท่ี
เข้าไปประกอบธุรกิจในลาว เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2553 ท่ีทําเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพ่ือรับฟังปัญหาและหารือ
แนวทางสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีนักธุรกิจลาวเข้าร่วมด้วย ประเด็นหลักท่ีได้หารือ ได้แก่ 
การส่งเสริมกิจกรรมตอบแทนต่อสังคม (CSR) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ การจัดตั้งกลไกแก้ไขข้อ
พิพาทของนักธุรกิจ ประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท การอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนใหม่และสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ  
  อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่านักลงทุนไทยมีศักยภาพเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว 
โดยอาศัยความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาพลังงานและเหมืองแร่ เช่น การวางสายส่งกระแสไฟฟ้าจากลาวไปยัง
เวียดนาม การก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งออกน้ํามัน สาขาการก่อสร้างท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ขนส่ง/Logistics  และการท่องเท่ียวเชื่อมโยงไทย - ลาว ซ่ึงรวมถึงกิจการโรงแรม สถานีบริการน้ํามัน จุดพักรถ ตลอดจนการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ เช่น GSP ใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และส่งออกสินค้าระดับกลางไปยังตลาดเวียดนามอีกทางหนึ่งด้วย 
  ข้อสังเกต 
  1.   การเยือนครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการพบปะกันอย่างต่อเนื่องและเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
กับ สปป.ลาว ท้ังกับผู้บริหารประเทศ ส่วนราชการ และภาคประชาชน หลังจากการเยือน สปป.ลาว เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 
2552 ภายหลังเข้ารับตําแหน่งของรัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กอปรกับความร่วมมือต่างๆ ท่ีฝ่ายไทยมอบให้
ระหว่างการเยือนฯ จัดได้ว่าเป็นโครงการในสาขาท่ี สปป.ลาว กําลังให้ความสําคัญ โดยเฉพาะด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประชาชนลาวโดยตรงและอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับใหม่ (ฉบับท่ี 7 ระหว่างปี 2554 - 2558) ของ สปป.ลาว ด้วย 
  2. มีการคาดกันว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําลาวในหลายตําแหน่งในปีหน้า เนื่องจากจะมีการประชุมสมัชชา
พรรคประชาชนปฏิวัติ (เดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม 2553) และการเลือกตั้งสภาแห่งชาติในช่วงใกล้เคียงกัน ซ่ึงสาเหตุดังกล่าว 
น่าจะทําให้ฝ่ายลาวมีท่าทีไม่พร้อมท่ีจะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - ลาว ในชว่งเดือนธันวาคม 2553 ซ่ึงจะตรงกับการ
ฉลอง 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ลาว ตามข้อเสนอของไทย 
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  3. รัฐบาลลาวให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับพิธีเฉลิมฉลองการเปิดเข่ือนน้ําเทิน 2 ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 (ข้อ 
1.4) โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์รายงานว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังน้ําท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีได้เปิด
ดําเนินการแล้ว จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงตัวอย่างความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ขณะท่ีรัฐบาลลาวได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดพิธีเฉลิมฉลองข้ึนเป็นการเฉพาะและเตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่ ต่อเนื่อง
จากวันเฉลิมฉลองการครบรอบ 35 ปีของการจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในวันท่ี 2 ธันวาคม 2553 โดยฝ่ายลาวได้เชิญ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประธานธนาคารโลก และประธานธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank - ADB) เข้าร่วมด้วย  
  การท่ีในโอกาสต่อมา นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตอบรับเข้าร่วมพิธีดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้ผู้นําของสองฝ่ายพบ
หารือข้อราชการเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระดับสูง อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงความสําคัญท่ีไทยให้กับพัฒนาการของ สปป.ลาว 
กล่าวคือ นอกจากโครงการเข่ือนน้ําเทิน 2 จะเป็นโครงการท่ีมีการลงทุนจากฝ่ายไทยถึงร้อยละ 40 แล้วยังเป็นตัวอย่าง
ความสําเร็จของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล สปป. ลาว ท่ีจะสร้างรายได้ให้ประเทศและนําประเทศหลุดพ้นจากความยากจน 
ซ่ึงหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีมากข้ึนสําหรับประเทศไทยด้วย 
38.  เรื่อง  ผลการเยือนอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเป็นประธานร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 7 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเยือนอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเป็น
ประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 7 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมตามอํานาจหน้าท่ี         
ต่อไป 
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานว่า 
 1. สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า   อินโดนีเซียจะจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมไทย – อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 1-2 กันยายน 2553 ท่ีเมืองเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี                 
อินโดนีเซีย  โดยจะแบ่งเป็นการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส  และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
 2.  นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนอินโดนีเซียเพ่ือเป็นประธาน
ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 7 กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
อินโดนีเซีย   เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 ท่ีเมืองเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี   
 3. สรุปผลการเยือน มีดังนี้  
  3.1  ผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย 

 3.1.1  การเชิญประธานาธิบดีอินโดนีเซียเยือนไทย    ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเชิญ 
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนการประชุมว่าด้วยการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง ระว่างวันท่ี 11-
13 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงตรงกับโอกาสครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ                 
อินโดนีเซีย 
   3.1.2  การประชุม JC ครั้งท่ี 7   ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดการประชุม JC  
เป็นประจําทุกปี 
   3.1.3  การจัดทําบัตรประจําตัวนักธุรกิจของอาเซียน (ASEAN  Business  
Identity Card)         
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเห็นพ้องในการจัดทําบัตร
ประจําตัวนักธุรกิจของอาเซียน  โดยอาจดําเนินการระหว่างไทยกับอินโดนีเซียก่อนเพ่ือเป็นการนําร่องสําหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืนๆ   
   3.1.4 การรั่วไหลของน้ํามันบริเวณแท่นขุดเจาะ Montera  ของบริษัท PTTEP  
Australasia   
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    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเห็นพ้องว่า  รัฐบาลของ
ท้ังสองฝ่ายไม่ควรทําให้ประเด็น ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นทางการเมือง (politicized)  และควรให้การดําเนินการเป็นไปตาม
ข้ันตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
   3.1.5 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ               
ต่างประเทศอินโดนีเซียแสดงความยินดีท่ีสถานการณ์ทางการเมืองของไทยคลี่คลาย  และชื่นชมท่ีเศรษฐกิจไทยสามารถฟ้ืนตัวได้
อย่างรวดเร็ว  ตลอดจนขอทราบแนวทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล 
  3.2 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – อินโดนีเซีย  ครั้งท่ี 7  ท่ีประชุมรับรองเอกสาร
บันทึกผลการประชุม (Record of Discussion)  ซ่ึงมีสาระสําคัญประกอบด้วย  ภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคี  การเจรจา
บันทึกความเข้าใจ / ความตกลง ความร่วมมือในด้านต่างๆ  ประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศและอ่ืน ๆ  
  3.3 ท้ังสองฝ่ายเห็นว่าท่ีประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 7 ควรจัดลําดับความสําคัญของ
ความร่วมมือด้านต่างๆ  และเร่งรัดการดําเนินการในประเด็นท่ียังค่ังค้างให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  3.4 ท่ีประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองฝ่ายเร่งรัดการเจรจาบันทึกความ
เข้าใจและความตกลงต่างๆ  ท่ีค่ังค้าง  โดยกําหนดกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 และหากเป็นไปได้ให้มีการลงนามภาย
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 ดังนี้ 
   3.4.1 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา 
   3.4.2 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง และ Bilateral  
Arrangement  on  Promoting  Investment  in the  Integrated  Fishing-based Fisheries  Industry in Indonesia    
   3.4.3 ความตกลงทางการค้า 
 4. การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสมีกําหนดจัดข้ึนในอีก 6 เดือนข้างหน้า ประมาณเดือนมีนาคม 2554  
ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงจะติดตามผลการดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย  -  อินโดนีเซีย  ครั้งท่ี 7 ดังนั้น เพ่ือ
ผลักดันให้ผลการประชุมครั้งนี้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  กระทรวงการต่างประเทศขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ
ข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศในการมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้  
  4.1 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  กระทรวงสาธารณสุขประสานกับ Crisis  Response  Center                
อินโดนีเซีย เก่ียวกับความร่วมมือการป้องกันภัยพิบัติ 
  4.2 สํานักข่าวกรองแห่งชาติและสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติหารือกับฝ่ายอินโดนีเซีย             
เก่ียวกับความร่วมมือด้าน Cyber Security   
  4.3 กระทรวงพาณิชย์ประสานกับกระทรวงการค้าอินโดนีเซียเพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับร่างความ              
ตกลงทางการค้า 
  4.4 กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกับกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง 
อินโดนีเซียเพ่ือหารือข้อสรุปเก่ียวกับ (ก)  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง  (ข) Bilateral  Arrangement  on  
Promoting  Investment in the  Integrated  Fishing-based Fisheries  Industry in Indonesia (ค)  การประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการร่วมด้านประมง  ครั้งท่ี 7 และการประชุมหารือเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านเทคนิค ครั้งท่ี  2 
  4.5 กระทรวงอุตสาหกรรมประสานกับฝ่ายอินโดนีเซียเพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับ (ก)  การจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านเหมืองแร่ (ข) การจัดทํา ASEAN  Business Identity  Card  (ค)  ความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย  
  4.6 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประสานกับฝ่ายอินโดนีเซีย เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับการ     
จัดทํา Borobudur  Plan  of  Action ตามผลการประชุม International  Symposium on the  Trial  of  Civilization           
เม่ือปี 2552 
  4.7 กระทรวงคมนาคมประสานกับฝ่ายอินโดนีเซียศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความ               
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมทางอากาศและทะเลระหว่างเมืองในจังหวัดสุมาตราของอินโดนีเซียกับจังหวัดในภาคใต้ของไทย 
  4.8 กระทรวงวัฒนธรรมเร่งการให้สัตยาบันความตกลงทางวัฒนธรรม 
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  4.9 กระทรวงมหาดไทยประสานฝ่ายอินโดนีเซียเพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับการลงนามบันทึกความ             
เข้าใจว่าด้วยการสถาปนาบ้านพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดชวาตะวันตก   และข้อเสนอของฝ่ายอินโดนีเซียใน
การส่งเสริมความร่วมมือบ้านพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดสุลาเวสีใต้กับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของไทย 
  4.10 กระทรวงศึกษาธิการประสานกับฝ่ายอินโดนีเซียเพ่ือ (ก) หาข้อสรุปเก่ียวกับร่างความตกลง
ด้านการศึกษา (ข) จัดระบบการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของอินโดนีเซียต่อนักศึกษาไทย  โดยเฉพาะในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ค) ติดตามผลการจัดตั้ง  Malaysia – Indonesia-Thailand Students  Mobility  Programme  (M-I-T 
Students Mobility)  (ง) ประสานเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระหว่างอธิการบดีไทยกับอินโดนีเซีย 
  4.1.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หารือกับกระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียเก่ียวกับการจัดทําบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียเพ่ือศึกษาวิจัยโครงการ 
breeding  loan/conservation loan  ของลิงอุรังอุตัง  จํานวน 12 ตัว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการอนุรักษ์
สัตว์ป่าและต่อต้านการค้าพันธุ์สัตว์ป่า   
 
39.  เรื่อง   รายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ  ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 30 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ  ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 30  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง      
  1.  คํากล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี 
       - Mr. Jacques Diouf ผู้อํานวยการใหญ่ FAO ได้กล่าวต้อนรับ โดยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่ม่ันคง
ด้านอาหารของโลกและของภูมิภาค ซ่ึงจากข้อมูลของ FAO ระบุว่าในปี 2553 มีจํานวนประชากรโลกท่ีหิวโหย (hungry people) 
จํานวน 925 ล้านคน และสว่นใหญ่หรือประมาณ 578 ล้านคน อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สําหรับประเด็นท้าทายของ
ภูมิภาคในอนาคต หรืออีก 40 ปีข้างหน้า คือในปี  2593 ประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 9 พันล้านคน ซ่ึงต้องการอาหารเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 70 แต่ในประเทศกําลังพัฒนาท่ีจะมีการเพ่ิมจํานวนของประชากรมากกว่า จะต้องผลิตอาหารเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า จากท่ีผลิตอยู่
ในปัจจุบัน โดยต้องทําการลงทุนด้านการเกษตรให้มากข้ึน เช่น เทคโนโลยี ปัจจัยการผลติ โครงสร้างพ้ืนฐาน การควบคุมน้ํา ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังมีประเดน็การเพ่ิมความต้องการของพลังงานชีวภาพด้วย  
       - นาย Lee Myung-bak ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงการพัฒนา
ประเทศของเกาหลีว่าเม่ือ 45 ปีท่ีแล้ว เกาหลีเคยเป็นประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลกประเทศหนึ่งแต่ปัจจุบันเกาหลีเป็นประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับท่ี 13 ของโลก และเปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้รับเป็นประเทศผู้ให้ เกาหลียินดีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรแก่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสําหรับเกษตรกรรายย่อย ประธานาธิบดีฯ ยังได้กล่าวเน้นย้ํา
ว่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเกาหลีเองได้จัดทํายุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของประเทศเพ่ือลดคาร์บอน โดยดําเนินโครงการต่างๆ ประมาณ 
50 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในการขจัดความยากจนและสร้างความม่ังค่ังในภูมิภาคต่อไป 
  2. การปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความม่ันคงอาหาร                   
      ท่ีประชุมได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อความม่ันคงอาหาร สภาพ
ความเป็นอยู่ของประชากร การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร รวมท้ังส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ ปศุสัตว์
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซ่ึงท่ีประชุมกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆ หามาตรการรองรับการบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรียกร้อง FAO ให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในการเพ่ิมสมรรถนะในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงผู้แทนไทยได้กล่าวสนับสนุนให้ FAO ให้ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านนโยบาย ด้านเทคนิค และการ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระดับท้องถ่ินด้วย  
  3.  ประสบการณ์ในการรับมือกับวิกฤติราคาอาหารและวิกฤติการเงินโลก  
                  ท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการกับวิกฤติราคาอาหาร     และการเงินโลกในช่วงปี 
2550 – 2551 ท่ีส่งผลกระทบต่อความม่ันคงด้านอาหารอย่างรุนแรง ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต ท่ีประชุมจึง
ได้กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกใหค้วามสําคัญกับการลงทุนในภาคเกษตรเป็นลําดับแรก และสร้างเสริมระบบตาข่ายความปลอดภัย
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ทางสังคมเพ่ือปกป้องผู้บริโภคในช่วงวิกฤติ ท่ีประชุมยังเรียกร้องให้ FAO สนับสนุนประเทศสมาชิกในการพัฒนาเทคโนโลยี
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทาน การสํารองอาหาร ระบบตลาด และเพ่ิมความร่วมมือในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับ
โลก นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได้สนับสนุนประเทศสมาชิกในการหามาตรการเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของธนาคารอาหารภูมิภาค
เพ่ือรองรับกับวิกฤติอาหารท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต ซ่ึงผู้แทนไทยได้กล่าวสนับสนุนการเพ่ิมการลงทุนในภาคเกษตร รวมถึงการ
สร้างเสริมระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมท้ังในระดับประเทศ ระดับอนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค 

4.  ผลการดําเนินงานของ FAO ประจําปี 2551 – 2552 
                  ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ FAO ประจําปี 2551 – 2552      ในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาค ผ่านทางโครงการความร่วมมือทางวิชาการการประชุมสัมมนา และการฝึกอบรม ในเรื่องท่ีสําคัญๆ คือ 
นโยบายเกษตรและความม่ันคงด้านอาหาร อาหารปลอดภัย การปรับตัวและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การตอบสนองต่อเรื่องโรคระบาดสัตว์และภัยพิบัติธรรมชาติ การประกันพืชผล
และการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เป็นต้น โดยในปี 2552 ใช้งบประมาณสําหรับดําเนินงานโครงการความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ จํานวน 346 โครงการ และความช่วยเหลือเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยเฉพาะเม่ือเกิดภัยพิบัติ จํานวน 248 
โครงการ ในวงเงินประมาณ 141 ล้านเหรียญสหรัฐ 

5.  กรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ FAO ในภูมิภาค 
       ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงานของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นระยะเวลา 
10 ปี (2553 – 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนงานขององค์การ FAO โดยรวม ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
         - วิสัยทัศน์ คือ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความม่ันคงอาหาร 
         - พันธกิจ คือ ช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้ลดจํานวนผู้ขาดสารอาหาร    ให้ได้ครึ่งหนึ่งในปี 
2558 โดยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและลดความยากจน ในขณะเดียวกันต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค และ
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุเป้าหมายจึงได้แปลงยุทธศาสตร์ขององค์การให้เป็นกรอบยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 5 ข้อ ดังนี้ 
      (1) เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสนับสนุนการขจัด
ความหิวโหยและทุพโภชนาการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  และเป้าหมายของการประชุมสุดยอดอาหารโลก
ของ FAO เม่ือปี 2539 
      (2) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาชนบท เพ่ือเพ่ิมผลผลิต    และผลิตภาพการเกษตร 
โดยเน้นพืชอาหารหลัก เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด และปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรชนบท 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้     และสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และธุรกิจการเกษตร  
      (3) สนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเหมาะสม เพ่ือลดการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในรปูแบบท่ียั่งยืน เพ่ิมผลิตภาพของน้ําและการ
ปรับปรุงระบบชลประทาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วย 
      (4) เสริมสรา้งสมรรถนะของประเทศสมาชิกให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและความเร่งด่วนฉุกเฉิน
ทางด้านอาหาร และการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้เปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานแต่เดิมซ่ึงเน้นการตอบสนองต่อภัยพิบัติเพียง
อย่างเดียว เป็นการดําเนินงานอย่างครบวงจร คือ การลดภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อม การป้องกัน การตอบสนอง และการ
บูรณะฟ้ืนฟู 
      (5) สามารถเผชิญกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อความม่ันคงด้านอาหาร
และโภชนาการ เพ่ือหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อภาคการเกษตร และ
ลดการปล่อยก๊าซจากการทําการเกษตร 

6.  แผนงานและงบประมาณประจําปี 2553 -2554 และแผนงานประจําปี 2555 – 2556 
       ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณปี 2553 – 2554  ซ่ึงจัดสรรงบประมาณไว้ประมาณ 
160 ล้านเหรียญสหรัฐ และเห็นชอบแผนงานปี 2555 -2556   ซ่ึงเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงานของภูมิภาคเอเชยีและ
แปซิฟิกใน 5 ประเด็น คือ 1) เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ 2) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาชนบท 3) 
สนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเหมาะสม 4) เสริมสร้างสมรรถนะให้สามารถตอบสนองต่อภัย
คุกคามและความเร่งด่วนฉุกเฉินทางด้านอาหารและการเกษตร 5) สามารถเผชิญกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีต่อความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ 
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       ท้ังนี้ ท่ีประชุมขอให้ FAO จัดสรรงบประมาณสําหรบัภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้มากข้ึน เนื่องจากในภูมิภาคนี้
มีประชากรท่ีอดอยากหิวโหยมากท่ีสุด แต่ได้รับงบประมาณน้อยกว่าท่ีภูมิภาคแอฟริกาได้รับ นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ขอให้ FAO 
ดําเนินงานใน 5 เรื่องต่อไปนี้ให้มากยิ่งข้ึนด้วย ได้แก่ 1) การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน 2) การป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว์และการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมทางพืชและสัตว์ 4) การปรับตัว   
และการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 4) ความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการ 5) ความหลากหลาย
ทางการเกษตร โดยเนน้เรื่องการเพ่ิมผลผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ และการจัดการด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน 

  นอกจากนี้ สําหรับแผนงานปี 2555 – 2556 ท่ีประชุมขอให้เน้นการดําเนินงาน ในประเด็นท้าทายในปัจจุบัน
อีก 4 ประเด็น คือ 1) ปัญหาความยากจนและความหิวโหย 2) การเพ่ิม   ของประชากรโลกและการผลิตอาหารให้เพียงพอ 3) 
การลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 4) การเพ่ิมการลงทุนภาคการเกษตร 
  7.  แผนปฏิบัติการเร่งด่วนและการปฏิรูปองค์การ FAO  
                  ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการปฏิรูป FAO โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อการกระจายอํานาจ รวมถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการระบบการรายงานการทํางานของเจ้าหน้าท่ี การมอบ
อํานาจและความรับผิดชอบด้านการเงินของ FAO สํานักงานใหญ่ให้แก่สํานักงานภูมิภาคมากข้ึน โดยท่ีประชุมได้แนะนํา
มาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพของการกระจายอํานาจ คือ 1) การเสริมสร้างศักยภาพของสํานักงานภูมิภาคใน
การรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉิน 2) การหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 3) การสร้างความเชื่อมโยงของสํานักงานภูมิภาค
กับรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง องค์การสหประชาชาติอ่ืนๆ และคู่เจรจาต่างๆ ซ่ึงท่ีประชุมขอให้ FAO นําไปปฏิบัติด้วย  
  8.  การยุบรวมศูนย์บริการร่วม  
                  ท่ีประชุมได้พิจารณาข้อเสนอเรื่องการยุบรวมศูนย์บริการร่วม (Shared Services Centre - SSC) ซ่ึง
ปัจจุบันมีอยู่ 3 ศูนย์ ท่ีบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี  กรุงเทพฯ ประเทศไทย และซานดิเอโก ประเทศชิลี ให้เหลือเพียงศูนย์เดียวท่ี
บูดาเปสต์ โดยคาดหวังว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณดําเนินการได้ ซ่ึงเรื่องนี้ผู้แทนไทยได้กล่าวแสดงข้อกังวลท้ังในแง่
ประสิทธภิาพการทํางานของศูนย์ท่ีบูดาเปสต์เม่ือเทียบกับศูนย์ท่ีกรุงเทพฯ และในแง่ของการประหยัดงบประมาณในระยะยาว
เนื่องจากประเทศฮังการีจะใช้เงินตราสกุลยูโรต่อไปในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า จึงได้เสนอท่าทีให้คงศูนย์บริการร่วมท่ีกรุงเทพฯ ไว้ต่อไป 
ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้การสนับสนุนท่าทีของประเทศไทย นอกจากนี้ ท่ีประชุมเน้นย้ําให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างละเอียด
รอบคอบโดยพิจารณาประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเรื่องการประหยัดงบประมาณด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มุ่งในเรื่องข้อ
สงสัยเก่ียวกับการประหยัดงบประมาณในระยะยาว ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าวจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งระหว่างการประชุม
คณะกรรมการด้านการเงินท่ีจะจัดข้ึนในเดือนตุลาคม 2553 ต่อไป  
  4. ข้อคิดเห็น 
      4.1 ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงานในระดับภูมิภาคซ่ึงท่ีประชุมให้
ความเห็นชอบนี้ ไปปรับใช้ในการดําเนินงานในระดับประเทศต่อไปได้ ขณะเดียวกัน กรอบในระดับภูมิภาคดังกล่าวจะเป็น
แนวทางท่ี FAO จะให้ความช่วยเหลือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิกในภูมิภาคได้มากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะประเด็นหลักๆ ท่ีเป็นความท้าทายของภูมิภาค เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
      4.2 การท่ีประเทศสมาชิกสนับสนุนท่าทีไทยท่ียืนยันไม่ให้ยุบรวมศูนย์บริการร่วมท่ีกรุงเทพฯ ไปรวมเป็น
ศูนย์เดียวท่ีบูดาเปสต์นั้น เป็นความพยายามท่ีจะคงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการด้านบริหารและการเงินการคลัง
ในภูมิภาคไว้ นอกจากนี้ การคงศูนย์ดังกล่าวไว้ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยท่ีทําให้คนไทยท่ีทํางานท่ีศูนย์ฯ นี้ ยังคง
ปฏิบัติงานต่อได้อีกประมาณ 12 คน 
      4.3 ในการกล่าวถ้อยแถลงประเทศไทยและประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ ได้เน้นการให้ความสําคัญต่อการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส รวมท้ังให้ความสําคัญต่อการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การวิจัยพันธุ์พืชทนแล้ง เป็นต้น 
      4.4 การท่ีประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสนับสนุนข้อเสนอ  ของประเทศไทยท่ีไม่ให้มีการ
จัดตั้งสํานักงานอนุภูมิภาคเพ่ิมข้ึน แต่ขอเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของสํานักงานภูมิภาคมากข้ึน ประเทศไทยในฐานะ
ท่ีเป็นท่ีตั้งของสํานักงาน FAO ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกยังสามารถรักษาเจ้าหน้าท่ีคนไทยซ่ึงมีอยู่กว่า 70 คนได้
ปฏิบัติงานต่อไปด้วย 
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40.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 12 และการประชุม
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งท่ี 9 และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ      
ครั้งท่ี 12 และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งท่ี 9 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายภิมุข สิมะโรจน์)  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม   
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 12 การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งท่ี 9 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ระหว่างวันท่ี 10-16 ตุลาคม 2553 ณ เมือง Jerudong บรูไนดารุสซาลาม ซ่ึงการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระหว่าง
ระหว่างรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือพบปะหารือ และทบทวนความร่วมมือต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ซ่ึงได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้าน                 
สิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Official on Environment - ASOEN) ท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการ 
ทรัพยากรน้ําสิ่งแวดล้อมศึกษา มลพิษหมอกควันข้ามแดนและการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความร่วมมือกับ
ประเทศอาเซียน+3 และประเทศอาเซียน+6 
  ผลการประชุม 

 1. การประชุมประเทศภาคีข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งท่ี 6  
(The 6th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary  
Haze Pollution – COP6) เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2553 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

  1.1 รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้มีการทบทวนกิจกรรมท้ังในระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาคและระดับ
ภูมิภาค เก่ียวกับไฟบนดิน/ไฟป่า และมลพิษหมอกควันข้ามแดน และรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนงาน
ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนด้านมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Work Programme of the ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution)  

  1.2  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน (ASEAN 
Specialised Meteorological Centre-ASMC) ซ่ึงดูแลโดยสาธารณรัฐสิงคโปร์ เก่ียวกับการคาดการณ์สภาพอากาศและ
สถานการณ์ไฟและหมอกควันจากเดือนตุลาคมถึงสิ้นปี 2553 โดยท่ีภูมิภาคอาเซียนตอนเหนือจะเข้าสู่อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงทําให้มีปริมาณฝนลดลงและคาดว่าจํานวน hotspot จะเพ่ิมสูงข้ึน สําหรับภูมิภาคอาเซียนทางตอนใต้
อาจมีฝนตกบ้าง จึงทําให้จํานวน hotspot ลดลง อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนควรคงระดับการเฝ้าระวังและดําเนิน
มาตรการในการป้องกันสถานการณ์หมอกควันไว้อย่างต่อเนื่อง 

  1.3  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาระบบการคาดการณ์ระดับความรุนแรงของไฟสําหรับ
ภูมิภาคอาเซียน (Fire Danger Rating System - FDRS) ซ่ึงปัจจุบันดําเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสหพันธ์รัฐ                
มาเลเซีย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและดําเนินมาตรการในการป้องกันการเกิดการลุกลามของไฟ และจะเป็น 
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามสภาพภูมิอากาศและจํานวน hotspot  

  1.4  ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการดําเนินงานในโครงการฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนของป่าพรุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Rehabilitation and Sustainable Use of Peatland Forests in 
Southeast Asia) ซ่ึงรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop on Options for Carbon Financing to Support 
Peatland Management ซ่ึงมีกําหนดจัดในเดือนตุลาคม 2553 ณ เมือง Riau สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยท่ีประชุมเน้นย้ําให้มี
การสนับสนุนโครงการนี้ ท้ังในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค เนื่องจากการแก้ไขปัญหาไฟบนดิน/ไฟป่าจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

  1.5 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ําโขง
เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในระหว่างเดือนมกราคม 2554 

 2. การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 12 (12th IAMME) เม่ือวันท่ี 13 
ตุลาคม 2553 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
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  2.1 ท่ีประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนเห็นถึงความสําคัญของการบรรลุข้อตกลงเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 16 
(16th Session of the Conference of the Parties to the UNFCCC - COP16) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งท่ี 
6 (the 6th session of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol - CMP6) ณ เมือง Cancun สหรัฐเม็กซิโก โดยเน้นถึงความล่าช้าของการเจรจาท่ียังหาข้อยุติไม่ได้ในหลายประเด็น 
และได้ให้ความสําคัญกับท่าทีของประเทศอาเซียนในส่วนท่ีจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมท้ังการนําไปสู่ข้อตกลงท่ีมีผลบังคับ
ใช้ทางกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นของการควบคุมการสูงข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับท่ีไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
จากระดับอุณหภูมิก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะต้องเป็นผู้นําในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปฏิบัติตามพันธกรณีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังให้การสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในด้าน
งบประมาณ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม เพียงพอและยั่งยืนสําหรับการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดําเนินงานแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการจัดการประชุมหารือ (pre-consultation meeting) ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุม COP16 และ CMP6 ในการนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานคณะทํางานอาเซียน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รับท่ีจะพิจารณาดําเนินการจัดประชุมดังกล่าว และจะประสานประเทศสมาชิกอาเซียน
และสํานักงานเลขาธิการอาเซียนแจ้งกําหนดวันประชุม ซ่ึงในเบื้องต้นได้ประสานหน้าห้อง รมว.ทส. ขอกําหนดวันจัดประชุม 
ในวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงเทพฯ 

  2.2  ท่ีประชุมรับทราบการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา (ASEAN 
Strategic Plan on Water Resources Management) ได้แก่ Demand management learning forum for irrigation 
ระบบการแบ่งชั้นแม่น้ํา (river classification system) การออกแบบระบบการรายงาน และการจัดการข้อมูลน้ําอาเซียน 
(ASEAN water data management and reporting system design) และความเสี่ยงและผลกระทบจากภาวะอุทกภัย 
และความแห้งแล้งรุนแรงในประเทศอาเซียน  

  2.3  ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาของอาเซียน  
ปี พ.ศ. 2551-2555 (ASEAN Environmental Education Plan 2008-2012) และให้การรับรองข้อเสนอในการจัด ASEAN 
Environmentally Sustainable Development Film Festival ภายใต้หัวข้อหลัก (theme) ‘Change the Climate 
Change’ เป็นกิจกรรมคู่ขนานในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 13 ในปี พ.ศ. 2554                        
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  2.4 ท่ีประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าจัดทําร่างกลไกของอาเซียนเพ่ือส่งเสริมการเฝ้าระวังและ
ติดตามการลักลอบท้ิงของเสียท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ังการท้ิงของเสียจากการเดินเรือทะเล (ASEAN Mechanism to Enhance 
Surveillance against Illegal Desludging and Disposal of Tanker Sludge at Sea) ในการนี้ ประเทศไทยแจ้งต่อท่ีประชุม
ว่า อยู่ระหว่างจัดทําข้อเสนอ “ระบบการขนส่ง เคลื่อนย้าย และกําจัดของเสีย (Manifest System)” เพ่ือส่งเสริมการเฝ้าระวังและ
ติดตามการล้าง และการจัดการของเสียท่ีผิดกฎหมายของเรือบรรทุกของเสียในทะเล 

 3. การประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมอาเซียน+3 ครั้งท่ี 9 (The ASEAN Plus Three Environment 
Ministers Meeting - 9th EMM+3) เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2553  

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนพบปะหารือกับประเทศคู่เจรจา+3 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น 
และสาธารณรัฐเกาหลี ในเรื่อง การดําเนินงานของ China-ASEAN Environmental Cooperation Centre และการปฏิบัติ
ตาม China-ASEAN Strategy on Environmental Protection Cooperation การสนับสนุนจากกองทุน Japan ASEAN 
Integrated Fund (JAIF) ในการดําเนินโครงการPromotion of Environmentally Sustainable Cities (ESC) in ASEAN 
Countries และ Taxonomic Capacity Building and Governance for Conservation and Sustainable Use of 
Biodiversity ซ่ึงประเทศไทยขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการประชุม Workshop on Risks and 
Impacts from Extreme Events of Droughts ระหว่างวันท่ี 22-23 กันยายน 2553 ณ ประเทศไทย  

4. การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี 2 (The 2nd East Asia Summit Environment 
Ministers Meeting - 2nd EAS EMM) เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2553  
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 4.1 รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนพบปะหารือกับประเทศคู่เจรจาเอเชียตะวันออก คือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐอินเดีย เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน และความคืบหน้าในการปฏิบัติการตาม Singapore 
Declaration on Climate Change, Energy and the Environment ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากการประชุมระดับผู้นําเอเชีย
ตะวันออก ครั้งท่ี 3 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

 4.2 ท่ีประชุมรับทราบความสําเร็จและผลการประชุม EAS High Level Seminar on Sustainable 
Cities (HLS/ESC) เม่ือวันท่ี 2-4 มีนาคม 2553 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และได้มีมติรับรองข้อเสนอของประเทศญี่ปุ่นในการ
จัดการประชุม HLS/ESC ครั้งท่ี 2 ในช่วงต้นปี 2554 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีหนังสือเชิญ ทส.เป็นผู้ร่วมจัด (co-organizer) HLS/ESC 
ครั้งท่ี 2 ซ่ึงผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวแสดงความยินดีท่ีจะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาดังกล่าวต่อไป  

 4.3  ท่ีประชุมรับทราบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีท่าทีท่ีชัดเจนท่ีต้องการให้ผลจากการประชุม 
COP16/CMP6 เป็นประโยชน์และมีความเป็นธรรม รวมท้ังเห็นควรผลักดันการทํางานร่วมกันเพ่ือให้ประสบความสําเร็จและ
ได้รับประโยชน์จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (10th Conference of the Parties 
to the Convention on Biological Diversity – COP10) ซ่ึงมีกําหนดจัดระหว่างวันท่ี 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมือง Aichi-
Nagoya ประเทศญี่ปุ่น  

 4.4  ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในพ้ืนท่ีซ่ึงได้รับผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์ การปฏิบัติการตาม Road Map 
ของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การดําเนินงานตามข้อริเริ่มเดิมและข้อริเริ่มใหม่
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การจัดตั้ง East Asia Centre on Environment Education ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้มีการจัดตั้ง senior-official level Task Force เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็น
ความยั่งยืนด้านการเงินในระยะยาว 

 4.5   ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี 3 ต่อเนื่องจากการ
ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 13 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2554 
 

เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
 
41. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 38  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 38   ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์น้ํา และการดําเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์          
ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดังนี้ 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ลพบุรี สระบุรี สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 
  1. สงขลา เม่ือวันท่ี 30 ต.ค. 53 เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่อง มีน้ําท่วมขัง 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางกลํ่า 
ระดับประมาณ 0.50–0.80 เมตร 
  2. ตรัง เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่วันท่ี 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 53 สง่ผลให้เกิดน้ําท่วมในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เมือง 5 ตําบล กันตัง 1 ตําบล วังวิเศษ 1 ตําบล 
  3. ชุมพร มีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอละแม 4 ตําบล พะโต๊ะ 4 ตําบล หลังสวน 8 
ตําบล ทุ่งตะโก 3 ตําบล สวี 1 ตําบล 
 4. นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 21 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหัวไทร 11 ตําบล ลานสกา 5 
ตําบล สิชล 9 ตําบล ชะอวด 9 ตําบล ขนอม 3 ตําบล พิปูน 5 ตําบล นบพิดํา 4 ตําบล จุฬาภรณ์ 5 ตําบล เมือง 13 ตําบล  
ปากพนัง 16 ตําบล พรหมคีรี 5 ตําบล ทุ่งสง 10 ตําบล ท่าศาลา 10 ตําบล ถํ้าพรรณรา 2 ตําบล ช้างกลาง 3 ตําบล ร่อนพิบูลย์ 
5 ตําบล พระพรหม 4 ตําบล ฉวาง 10 ตําบล บางขัน 3 ตําบล นาบอน 3 ตําบล ทุ่งใหญ่ 7 ตําบล 
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 5. สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 14 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพนม 3 ตําบล เคียนซา 2 ตําบล เมือง 
2 ตําบล พุนพิน 7 ตําบล เมืองวิภาวดี 2 ตําบล เวียงสระ 6 ตําบล พระแสง 4 ตําบล ท่าฉาง6 ตําบล กาญจนดิษฐ์ 7 ตําบล  
บ้านนาสาร 11 ตําบล ไชยา 9 ตําบล ดอนสัก 2 ตําบล บ้านตาขุน1 ตําบลบ้านนาดิบ 2 ตําบล 
 6. ลพบุรี สถานการณ์น้ําป่าไหลหลาก เม่ือวันท่ี 16 ต.ค. 53 ในพ้ืนท่ี 11 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองลพบุรี  
โคกสําโรง ชัยบาดาล พัฒนานิคม ลําสนธ ิท่าหลวง หนองม่วง สระโบสถ์ โคกเจริญ บ้านหม่ี ท่าวุ้ง ปัจจุบันมีน้ําท่วม 1 อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอเมืองลพบุรี คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน 
 7. สระบุรี สถานการณ์น้ําป่าไหลหลาก เม่ือวันท่ี 15 ต.ค.53 ในพ้ืนท่ี 13 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก แก่งคอย วังม่วง เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด หนองแซง หนองแค วิหารแดง หนองโดน ปัจจุบันมีน้ํา
ท่วม 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านหมอ และดอนพุด 
 8. สุโขทัย สถานการณ์น้ําท่วมพ้ืนท่ีลุ่มต่ํา เม่ือวันท่ี 29 ส.ค.53  ในพ้ืนท่ี 1 อําเภอ คือ อําเภอกงไกลาศ  
ตําบลกง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
 9. พิษณุโลก สถานการณ์น้ําล้นตลิ่ง เม่ือวันท่ี 29 ส.ค.53 ในพ้ืนท่ี 1 อําเภอ คือ อําเภอบางระกํา คาดว่าจะ
เข้าสู่ภาวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
 10.นครสวรรค์ สถานการณ์น้ําป่าไหลหลาก เม่ือวันท่ี 16 ต.ค. 53 ในพ้ืนท่ี 10 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง 
หนองบัว ตาคลี ท่าตะโก ลาดยาว บรรพตพิสัย โกรกพระ พยุหคีรี เก้าเลี้ยว ชุมแสง ปัจจุบันมีน้ําท่วม 3 อําเภอ ได้แก่ เมือง
นครสวรรค์ โกรกพระ และพยุหะคีรี คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 15 พฤศจิกายน 2553 
 11. ชัยนาท สถานการณ์น้ําท่วมขัง เม่ือวันท่ี 3-4 ต.ค. 53 ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเนินขาม หันคา 
เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง มโนรมย์ สรรพยา ปัจจุบันมีน้ําท่วม 4 อําเภอได้แก่ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ มโนรมย์ และ
สรรพยา คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 15 พฤศจิกายน 2553 
 12. สิงห์บุรี สถานการณ์น้ําล้นตลิ่ง เม่ือวันท่ี 19-20 ต.ค 53 ในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ ได้แก่อําเภออินทร์บุรี  
เมืองสิงห์บุรี พรหมบุรี บางระจัน ค่ายบางระจัน ท่าช้าง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 15 พฤศจิกายน 2553 
 13. อ่างทอง สถานการณ์น้ําล้นตลิ่ง เม่ือวันท่ี 19-20 ต.ค. 53 ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง ป่าโมก 
ไชโย วิเศษชัยชาญ โพธิ์ทอง สามโก้ และแสวงหา คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 15 พฤศจิกายน 2553 
 14. พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์น้ําท่วมขัง เม่ือวันท่ี 19-20 ต.ค. 53 ในพ้ืนท่ี 13 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา บางไทร มหาราช ผักไห่ บางบาล เสนา บางปะอิน อุทัย บางซ้าย ลาดบัวหลวง นครหลวง บางปะหัน  
บ้านแพรก สถานการณ์ปัจจุบันน้ําเริ่มลดลง 
 15. นนทบุรี สถานการณ์น้ําล้นตลิ่ง เม่ือวันท่ี 21 ต.ค. 53 ในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ ได้แก่ ได้แก่ อําเภอปากเกร็ด 
 7 ตําบล เมืองนนทบุรี 4 ตําบล บางกรวย 4 ตําบล บางใหญ่ 6 ตําบล บางบัวทอง 8 ตําบลไทรน้อย 7 ตําบล  
 16. ปทุมธานี สถานการณ์น้ําล้นตลิ่ง เม่ือวันท่ี 21 ต.ค. 53  ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองปทุมธานี 
สามโคก ลาดหลุมแก้ว ธัญบุรี ลําลูกกา คลองหลวง และหนองเสือ 
 17. สุพรรณบุรี สถานการณ์น้ําป่าไหลหลาก เม่ือวันท่ี 16 ต.ค. 53 ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง  
บางปลาม้า สองพ่ีน้อง สามชกุ หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช อู่ทอง  ปัจจุบันน้ําท่วม 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง  
บางปลาม้า สองพ่ีน้อง และอู่ทอง 

18. นครราชสีมา สถานการณ์น้ําป่าไหลหลาก เม่ือวันท่ี 15-16 ต.ค.53 ในพ้ืนท่ี 31 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เมือง สูงเนิน ขามทะเลสอ โนนแดง คง เสิงสาง หนองบุญมาก จักรราช เทพารักษ์ ด่านขุนทด บ้านเหลื่อม โนนสูง โชคชัย              
พิมาย โนนไทย ห้วยแถลง ปากช่อง สีค้ิว ปักธงชัย ขามสะแกแสง เฉลิมพระเกียรติ พระทองคํา บัวใหญ่ ครบุรี บัวลาย  
เมืองยาง ศรีดา ชุมพวง วังน้ําเขียว ลําทะเมน แก้งสนามนาง  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 1 อําเภอ ได้แก ่เมืองยาง  

19. ศรีสะเกษ สถานการณ์น้ําป่าไหลหลาก เม่ือวันท่ี 16 ต.ค.53 ในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอราศีไศล 
กันทรารมย์ ศิลาลาด บึงบูรพ์ เมืองศรีสะเกษ และยางชุมน้อย 

 20. สุรินทร์ สถานการณ์น้ําท่วมขัง เม่ือวันท่ี 19 ต.ค.53 ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง สังขะ           
บัวเชด ศรีขรภูมิ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี กาบเชิง  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 3 อําเภอ ได้แก่  ชุมพลบุรี ท่าตูม รัตนบุรี 

 21. ขอนแก่น สถานการณ์น้ําท่วมขัง เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.53 ในพ้ืนท่ี 14 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแวงใหญ่             
แวงน้อย ชนบทบ้านแฮด มัญจาคีรี โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา เปลือยน้อย หนองสองห้อง ภูเวยีง  
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น้ําพอง อุบลรัตน์ หนองนาคํา  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 6 อําเภอ ได้แก่ ชนบท เมือง มัญจาคีรี อุบลรัตน์ ภูเวียง และ                      
หนองนาคํา 

 22. กาฬสินธุ์ สถานการณ์น้ําท่วมขัง  ในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอกมลาไสย ร่องคํา ฆ้องชัย  
 23. มหาสารคาม สถานการณ์น้ําท่วมขัง  ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง โกสุมพิสัย กุดรัง เชียงยืน  

กันทรวิชัย นาเชือก บรบือ  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 3 อําเภอ ได้แก ่เมือง โกสุมพิสัย และกันทรวิชัย 
  24. ร้อยเอ็ด สถานการณ์น้ําท่วมขัง  ในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ ได้แก่อําเภอจังหาร โพนทราย 
  25.อุบลราชธานี สถานการณ์น้ําท่วมขัง  ในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง วารนิชําราบ  
 สถานการณ์น้ํา 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
 สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ (8 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณน้ํา          
ท้ังหมด 56,059 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจาก
สัปดาห์ก่อน(55,692 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 367 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ําใช้การได้ 32,218                            
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (58,744 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80) จํานวน 
2,685 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําไหลลงอ่างจํานวน 99.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําระบาย 84.50  ล้านลูกบาศก์เมตร 
สามารถรับน้ําได้อีก 17,496 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ (8 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณน้ําท้ังหมด 52,467 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75  ของความจุอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ก่อน(52,170 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 
297 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ําใช้การได้ 28,944 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 
(55,515 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80) จํานวน 3,048 ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้มีปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯ จํานวน 94.41 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําระบาย 75.01 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ําได้อีก 17,128 ล้านลูกบาศก์เมตร 
   สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักชลสิทธิ์ 

ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรน้ําใช้การได้ ปริมาณน้ําไหลลงอ่าง

ฯ 

ปริมาณน้ําระบาย 

อ่างเก็บน้ํา 
ปริมาตร

น้ํา 

% 

ความจุ

อ่างฯ 

ปริมาตร

น้ํา 

% 

ความจุ

อ่างฯ 

วันนี้ เมื่อวาน วันนี้ 
เมื่อ

วาน 

ปริมาณน้ํารับได้อีก 

1.ภูมิพล 8,659 64 4,859 36 21.90 15.28 0.00 1.85 4,803 

2.สิริกิติ์ 7,805 82 4,955 52 7.08 7.11 3.91 3.94 1,705 

ภูมิพล+สิริกิติ ์ 16,464 72 9,814 43 28.98 22.39 3.91 5.79 6,508 

3.แควน้อยฯ 776 101 740 96 2.13 3.14 1.30 1.30 0 

4.ป่าสักชลสิทธ์ิ 967 101 964 100 5.06 10.91 7.78 8.64 0 

รวม 4 อ่างฯ 18,207 74 11,518 47 36.17 36.44 12.99 15.73 6,508 

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

   
 
 
 
 
 



 59 

 อ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์น้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 22 อ่าง  ดังนี้ 

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณน้ําในลําน้ําต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณน้ําท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณน้ําอยู่               
ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น  
 แม่น้ํายม บริเวณอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําล้นตลิ่ง 
 แม่น้ําน่าน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 แม่น้ําชี อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 แม่น้ํามูล อําเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําล้นตลิ่ง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 แม่น้ําตาปี บริเวณอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 คลองบางใหญ่ บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 แม่น้ําโกลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 คลองตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 ปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 2,181 ลบ.ม./วินาที(ลดลงจากเม่ือวาน              
69 ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอ่าง
ฯ 

ปริมาณนํ้าระบาย 

อ่างเก็บนํ้า 
ปริมาตร

นํ้า 
% ความจุ

อ่างฯ 
ปริมาตร

นํ้า 
% ความจุ

อ่างฯ 
วันน้ี เมื่อวาน วันน้ี เมื่อวาน 

ปริมาณนํ้า 
รับได้อีก 

1.สิริกิต ์ 7,805 82 4,955 52 7.08 7.11 3.91 3.94 1,705 
2.แม่งัดฯ 280 106 258 97 0.97 0.98 1.08 1.09 0 
3.ก่ิวลม 98 88 94 84 1.84 2.51 2.15 2.51 14 
4.ก่ิวคอหมา 195 115 189 111 0.58 0.97 0.30 0.55 0 
5.แควน้อยฯ 776 101 740 96 2.13 3.41 1.30 1.30 0 
6.ห้วยหลวง 127 108 122 103 0.10 1.46 0.05 1.05 0 
7.จุฬาภรณ ์ 173 105 129 79 0.48 0.59 1.01 1.01 0 
8.อุบลรัตน์ 2,793 115 2,212 91 16.86 17.98 30.31 31.63 0 
9.ลําปาว 1,262 88 1,177 82 1.00 0.92 1.70 3.22 168 
10. ลําตะคอง 351 112 324 103 1.09 1.96 1.70 1.82 0 
11.ลําพระเพลิง 110 100 109 99 0.25 0.25 0.35 0.36 0 
12.มูลบน 119 84 112 79 0.00 0.29 0.34 0.34 22 
13.ลําแซะ 250 91 243 88 0.00 1.07 0.90 1.18 25 
14.สิรินธร 1,590 81 759 39 0.83 3.37 0.00 0.00 376 
15.ป่าสักฯ 976 101 964 100 5.06 10.91 7.78 8.64 0 
16.ทับเสลา 162 101 154 96 0.66 0.75 0.83 0.00 0 
17.กระเสียว 251 105 211 88 1.51 1.86 2.37 2.73 0 
18.ศรีนครินทร ์ 14,298 81 4,033 23 5.96 13.87 6.72 16.72 3,447 
19.ขุนด่านฯ 219 98 214 96 0.16 0.22 0.26 0.27 5 
20.คลองสียัด 423 101 393 94 0.00 0.40 0.61 0.40 0 
21.หนองปลาไหล 164 100 150 92 0.52 0.29 0.41 0.42 0 
22.ประแสร ์ 250 100 230 93 0.67 0.00 0.43 0.49 0 
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 ปริมาณน้ําไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา 2,503 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 176 ลบ.ม./วินาที) 
 รับน้ําเข้าระบบส่งน้ําทุ่งฝั่งตะวันออก 212 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวาน 5 ลบ.ม./วินาที) และ              
ทุ่งฝั่งตะวันตก 130 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 8 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณน้ําไหลผ่านเข่ือนพระรามหก 57 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน                                                
31 ลบ.ม./วินาที) 
 การดําเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนสถานการณ์น้ํา ระหว่างวันท่ี 1-7 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 11 ฉบับ แบ่งเป็น แจ้งเตือน
สถานการณ์น้ําในจังหวัดทางภาคใต้ 8 ฉบับ สถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา 1 ฉบับ สถานการณ์น้ําในแม่น้ําชีและมูล               
1 ฉบับ สถานการณ์น้ําในแม่น้ํามหาสารคามและกาฬสินธุ์ 1 ฉบับ 
 2. แจ้งเตือนให้เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ระหว่างวันท่ี  
1-3 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 5 ฉบับ 
 3. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคล่ือนท่ี  ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เครื่อง สนับสนุนแล้ว จํานวน 612 เครื่อง ใน
พ้ืนท่ี 36 จังหวัด ดังนี้ 
  ภาคเหนือ 5 จังหวัด จํานวน 28 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดลําพูน(2) พิษณุโลก (2) นครสวรรค์(20) กําแพงเพชร
(1)สุโขทัย(2) 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด จํานวน 62 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น(22) มหาสารคาม(7) 
ร้อยเอ็ด(8) กาฬสินธุ์(3) ศรีสะเกษ(3) นครราชสีมา(18) สุรนิทร์(1) 
  ภาคกลาง 15 จังหวัด 432 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท(19) ลพบุรี(45) สิงห์บุรี(41) สระบุรี(17) 
พระนครศรีอยุธยา(44) อ่างทอง(31) อุทัยธานี(3) สุพรรณบุรี(59) นนทบุรี(56) ปทุมธานี(59) กรุงเทพฯ(3) ฉะเชิงเทรา(18) 
นครปฐม(31) กาญจนบุรี(2) สมุทรสาคร(4) 
  ภาคตะวันออก 2 จังหวัด จํานวน 6 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดนครนายก(5) ชลบุรี(1) 
 ภาคใต้ 7 จังหวัด จํานวน 84 เครื่อง ได้แก่ จังหวัด เพชรบุรี(1) สงขลา(44) นครศรีธรรมราช(22) พัทลุง                
(1) ปัตตานี (5) นราธิวาส(9) ยะลา(2) 
 4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 1,785,906 กิโลกรัม (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ท่ี 
ผ่านมา 1,251,020 กิโลกรัม) แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 3,275 ชุด (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา 950 ชุด) และดูแลสุขภาพสัตว์ 
651,605 ตัว (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา 83,501 ตัว) ในพ้ืนท่ี 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี สระแก้ว ขอนแก่น มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลําภู ชัยภมิู 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี น่าน กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ชุมพร สุราษฎร์ธาน ี
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
 ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ช่วงภัย  
 1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ต.ค. 53) ประสบภัย จํานวน 54 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธาน ีกรุงเทพฯ ชัยนาท 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และระนอง  
 คาดว่าจะเสียหาย 2,757,236 ไร่  ได้ดาํเนนิการสํารวจแล้ว (ณ วันท่ี 4 พ.ย.53) พบว่าเสียหายแล้ว 868,225 ไร่ 
แบ่งเป็น ข้าว 778,640 ไร่ พืชไร่ 77,385 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 12,539 ไร่ เกษตรกร 101,745 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือท้ังส้ิน 555.77 
ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 87.48 ล้านบาท (เงินท้องถ่ิน เงินทดรองราชการอําเภอและจังหวัด 80.81 ล้านบาท เงินทดรอง
ราชการปลัดกระทรวงเกษตรฯ 6.67 ล้านบาท) อยู่ระหว่างขอรับการช่วยเหลือ 468.29 ล้านบาท 
 2. ช่วงภัยวันท่ี 1 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย จํานวน 
46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชยีงใหม่ ตาก ลาํพูน ลาํปาง นครสวรรค์ น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ สโุขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ 
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นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย ์ชัยภูมิ สุรินทร ์ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรสีะเกษ หนองคาย หนองบัวลําภู อุบลราชธาน ีกรุงเทพฯ 
ชัยนาท นนทบุร ีปทุมธานี สงิหบ์ุรี สระบุร ีลพบุรี พระนครศรอียุธยา อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี 
สระแก้ว กาญจนบุร ีนครปฐม ราชบุร ีเพชรบุรี สุพรรณบุร ีสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 คาดว่าจะเสียหาย 6,829,585 ไร่ แยกเป็น ข้าว 5,122,680  พืชไร่ 1,521,772 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 185,133 ไร่ 
เกษตรกร 543,326 ราย 
 3. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัด ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา  
 คาดว่าจะเสียหาย 640,164 ไร่ แยกเป็น ข้าว 296,516 พืชไร่ 33,935 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 309,713 ไร่ 
เกษตรกร 263,216 ราย  
  รวม 3 ช่วงภัย 

พ้ืนท่ีการเกษตรคาดว่าจะเสียหาย (ไร่) 
ช่วงภัย 

เกษตรกร 
(ราย) ข้าว พืชไร่ พืชสวน รวมทั้งสิ้น 

1 ส.ค. - 30 ก.ย.53 293,947 2,441,369 283,617 32,250 2,757,236 
1 ต.ค. – 4 พ.ย.53 543,326 5,122,680 1,521,772 185,133 6,829,585 
1 พ.ย. - ปัจจุบนั 263,216 296,516 33,935 309,713 640,164 

รวม 1,100,489 7,860,565 1,839,324 527,096  10,226,985 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ําและเรือประมง ดังนี้ 
 1.) พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
 1.1 ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) 
ประสบภัยท้ังสิ้น 56 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลําปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก แพร่ กําแพงเพชร นครสวรรค์ เลย มุกดาหาร นครพนม หนองบัวลําภู อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร 
สกลนคร อุบลราชธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก นนทบุรี 
ปทุมธานี กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี พังงา  
 คาดว่าจะเสียหาย  พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 104,797 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา 90,437 ตารางเมตร 
เกษตรกร 62,480 ราย ได้ดําเนินการสํารวจแล้ว (ณ วันท่ี 29 ต.ค.53) พบว่าพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงเสียหายแล้ว 9,496 ไร่ และ 
10,267 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือท้ังส้ิน 31.65 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 17.92 ล้านบาท (เงินท้องถ่ิน 
เงินทดรองราชการอําเภอและจังหวัด 12.84 ล้านบาท เงินทดรองราชการปลัดกระทรวงเกษตรฯ 5.08 ล้านบาท) อยู่ระหว่าง
ขอรับการช่วยเหลือ 13.73 ล้านบาท 
 1.2. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
 คาดว่าจะเสียหาย  พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 8,562 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา 47,086 ตารางเมตร เกษตรกร 
7,665 ราย 
 รวม 2 ช่วงภัย 

พ้ืนท่ีคาดว่าจะเสียหาย ช่วงภัย จํานวน 
จังหวัด 

เกษตรกร 
(ราย) ไร ่ ตรม. 

1 ส.ค.– 5 พ.ย. 53 56 62,480 104,797 90,437 
1 พ.ย. - ปัจจุบัน 7 7,665 8,562 47,086 

รวม  70,145 113,359 137,523 
 2.) เรือประมง ช่วงระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พ.ย. 53) ประสบ
ภัยพิบัติท้ังสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี จันทบุรี ระยอง กระบี่ ตรัง 
ประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 581 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 58 ลํา เรือประมงพ้ืนบ้าน 523 ลํา 
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 ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) ประสบภยั
ท้ังสิ้น 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน ขอนแก่น มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลําภู ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี 
สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร  
 คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 131,355 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 17,014,030 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 
387,686 ตัว สุกร 396,016 ตัว แพะ - แกะ 21,626 ตัว สัตว์ปีก 16,208,612 ตัว แปลงหญ้า 37,269 ไร่  
 2. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส สงขลา กระบี่ ยะลา ชุมพร                 
สุราษฎร์ธานี 
 คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 96,744 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 4,646,473 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 
210,875 ตัว สุกร 202,762 ตัว แพะ - แกะ 43,871 ตัว สัตว์ปีก 4,188,965 ตัว แปลงหญ้า 5,045 ไร่ 
 รวม 2 ช่วงภัย 

คาดว่าจะเสียหาย (ตัว) 
ช่วงภัย เกษตรกร 

(ราย) โค-กระบือ สุกร แพะ-แกะ สัตว์ปีก รวม แปลงหญ้า 
(ไร่) 

1 ส.ค. – 5 พ.ย.53 131,355 387,686 396,106 21,626 16,208,612 17,014,030 37,269 
1 พ.ย. - ปัจจุบัน 96,744 210,875 202,762 43,871 4,188,965 4,646,473 5,045 
รวม 228,099 598,561 598,868 65,497 20,397,577 21,660,503 42,314 
  
42.  เรื่อง  การนําเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลการนําเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารกระทรวงเสนอดังนี้ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา  (วันจันทร์ท่ี 1 - วันอาทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2553) 
 ในช่วงวันพุธท่ี 3 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน  ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไป  และมีลมแรง  ในขณะท่ีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงปกคลุมอ่าวไทย  และภาคใต้  ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ยังมีฝนตกชุกหนาแน่น  และ              
มีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยยังมีกําลังแรง 
 ในช่วงวันเสาร์ท่ี 6 - วันอาทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสูงท่ีปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลง  แต่ยังคงทําให้มีอากาศหนาวเย็นในบริเวณประเทศไทยตอนบน    
และภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง 
 สรุป  ในช่วงวันจันทร์ท่ี 1 - วันอาทิตย์ท่ี 7 ตุลาคม 2553  ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไป  ส่วน
ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น  และมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด 
 ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า (วันอังคารท่ี 9 – วันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2553) 
 การคาดหมายลักษณะอากาศท่ีสําคัญในช่วง 7 วันข้างหน้า  (วันอังคารท่ี 9 - วันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 
2553) 
 ในช่วงนี้  บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย 
อย่างต่อเนื่อง  ทําให้บริเวณภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  มีอากาศหนาวเย็นโดย ท่ัวไป  
โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2 - 4 องศา  และมีลมแรง 
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 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงจะพัดปกคลุมภาคใต้  และอ่าวไทย  ประกอบกับร่องมรสุมกําลังแรง           
จะพาดผ่านทะเลอันดามัน  ภาคใต้  และอ่าวไทย  ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น  โดยมีฝน ตกหนักถึงหนักมาก          
บางแห่ง  ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป 
 ข้อควรระวัง  ในช่วงวันอังคารท่ี 9 - วันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2553  ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลงไประวังอันตรายจากฝนตกหนัก  ส่วนชาวเรือในทะเลอันดามัน  และอ่าวไทย  ควรเพ่ิมความระมัดระวังอันตรายในการ
เดินเรือ   
 
43.  เรื่อง   สรุปสถานการณภ์ยัหนาว อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยหนาว อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล                         
ณ วันท่ี 8  พฤศจิกายน 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันท่ี 1 - 8 พฤศจิกายน 2553)  ดังนี้ 
  1. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
     1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล) ได้มีข้อสั่งการในการประชุม
กระทรวงมหาดไทย ครั้งท่ี 11/2553 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2553 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference) ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้ 
              1.1.1 ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องกันหนาวข้ึน ณ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และในส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์รับบริจาคของแต่ละจังหวัดด้วย 
     1.1.2 ในชว่งต้นฤดูหนาว ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
เตรียมความพร้อม และติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือพิจารณาประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบั 
ได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
    1.1.3 ให้ระมัดระวังเรื่องหมอกควัน หรือควันจากไฟป่า จากสภาพอากาศท่ีแห้งในช่วง           
ฤดูหนาว โดยการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่ง เพ่ือลดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ให้มากท่ีสุด  
        1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย พร้อมคณะ เดินทางไปประชุมเพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยหนาว    ปี 2553 - 2554 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี  
      1.3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดข้ึน ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดตั้งศูนย์อํานวยการ
เฉพาะกิจฯ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในเขตพ้ืนท่ี พร้อมท้ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจําศูนย์ฯ  
   2. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน) 
   ในขณะนี้ได้รับรายงานจังหวดัท่ีได้ประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาว 
(อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจดั (อุณหภูมิต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส) จํานวน 10 จังหวดั ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
พะเยา น่าน ลําพูน เชียงราย ขอนแก่น เลย สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี 
   3. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
     บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพ่ือแจกจ่าย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนท่ี 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  4. ข้อระเบียบ/กฎหมาย                   
    4.1 จังหวัดมีเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ  เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับจัดซ้ือผ้าห่ม และเครื่อง
กันหนาวท่ีจําเป็นเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประสบภัย เม่ือมีสภาพอากาศหนาว (8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาว
จัด (ต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส) ในวงเงินจังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
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       4.2 สําหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2553/2554 กรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอํานาจจาก
กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้จังหวัดต่าง ๆ  ดําเนินการโดยยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  แล้ว 
  สรุปสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ํา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุดีเปรสชัน 
(ระหว่างวันท่ี 10 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2553) 
    1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันท่ี 8 - 14 พ.ย. 2553) 
   1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในชว่งวนัท่ี 8 - 14 พ.ย. 2553 บริเวณความกดอากาศสูง
กําลังค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมทะเลจีนใต ้และประเทศไทย ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง สว่นมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงจะพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย และร่องมรสุมท่ีพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงข้ึนดว้ย  
ทําให้บริเวณจังหวัดชุมพร  ลงไปมีฝนเพ่ิมมากข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนท่ี คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกําลังแรงข้ึน 
      1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภยัเขต และจังหวัดในภาคใต้ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก  
และคลื่นลมแรง อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําปา่ไหลหลาก น้ําล้นตลิ่ง และดินถล่ม สร้างความเสยีหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และจัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง 
รวมท้ังเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถชว่ยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
   2. สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน (วันท่ี 10 ต.ค. - 8 พ.ย. 2553) 
    2.1 ปัจจุบันจังหวัดท่ียังคงมีสถานการณ์อุทกภัยท้ังสิ้น 18 จังหวัด 87 อําเภอ 669  ตําบล4,912 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 
125 ราย ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 474,497 ครวัเรือน 1,421,140 คน   พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดว่าจะเสียหายประมาณ                   
6,316,156 ไร่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
       2.2 สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 1-6 พฤศจิกายน 2553  อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุ
ดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 
        2.2.1 พ้ืนท่ีประสบภัยท้ังสิ้น 12 จังหวัด 130 อําเภอ 817 ตําบล 5,642 หมู่บ้าน    มีผู้เสียชีวิต 56 ราย 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 535,696 ครัวเรือน 1,731,876 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พัทลุง  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และจังหวัดระนอง 
         2.2.2 การให้ความช่วยเหลือ 
         1) นายกรฐัมนตรี (นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชวีะ) รองปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายวิบูลย ์ สงวนพงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยีย่มเยียนประชาชนท่ีประสบอุทกภัยและ
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานชว่ยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 2 และ 3 
พฤศจิกายน 2553    
          2) กระทรวงมหาดไทย มอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร  เสนเนียม) 
จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เพ่ือปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการถึงหน่วยปฏิบัติในพ้ืนท่ีประสบ
อุทกภัยภาคใต้ ให้อําเภอในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
        3) เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน ์ ชาญวีรกูล) 
พร้อมคณะ เดินทางไปท่ีวัดพัฒนาราม อําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี   เพ่ือเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ว่าท่ี 
ร.ต.วัชรัตน ์ บุญฤทธิ์ ปลัดอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ท่ีเสียชวีติจากอุบัติเหตุเรือล่ม ขณะออกไปช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีอําเภอจะนะ และในเวลา 15.30 น. เป็นประธานการประชมุการบริหารจัดการน้ําลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ร่วมกับสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ณ กระทรวงมหาดไทย 
  3. การให้ความช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทย 
     3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            3.1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษา
ราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ 
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เดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรและมอบถุงยังชีพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สิงห์บุรี 
พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี รวม จํานวน 5,300 ถุง  
     3.1.2 เม่ือวันท่ี 2 พ.ย. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมคณะ เดินทางไป
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัยวาตภัย และดินถล่ม กระทรวงมหาดไทย  ณ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์) 
 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป 
      3.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            ตั้งแต่วันท่ี 19 ต.ค. 2553 ถึงปัจจุบัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์) 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายประทีป กีรติเรขา) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน การประปานครหลวง 
การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรและมอบถุงยังชีพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา รวม จํานวน 14,500 ถุง 
พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ี ณ ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม   ปี 2553 (ส่วนหน้า) 
จังหวัดนครราชสีมา  
      3.3   การแจกจ่ายน้ําดื่มแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จํานวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวดันนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปราจีนบุรี บุรรีัมย์ พิจติร นครสวรรค์ ลพบุร ีอ่างทอง สระบุรี 
สุพรรณบุรี สุรนิทร์ กาฬสนิธุ ์และจังหวัดสิงห์บุรี รวม จํานวน 3,414,850 ลิตร 
    4. ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
     4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่
ราษฎรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวม จํานวน 94,850 ครอบครัว  
     4.2 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ําใจพระราชทานช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 96,381 ชุด น้ําดื่ม 762,982 ขวด     รถผลิตน้ําดื่ม 3 คัน หน่วยครัวเคลื่อนท่ีสภากาชาดไทย 
และเรือท้องแบน 7 ลํา 
    4.3 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ 
เดินทางไปมอบถุงพระราชทานในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย รวม จํานวน 14,150 ชุด นมเม็ดจิตรลดา 200 ลัง และนมน้ําจิตรลดา              
400 ลัง   
    4.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ) และ          
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงให้ผู้แทน 
พระองค์เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 
3,500 กล่อง 
    4.5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี รวม จํานวน 1,000 ชุด   
 
44.  เรื่อง  รายงานเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสช่ัน ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม– 
5 พฤศจิกายน 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น  
ระหว่างวันท่ี  29 ตุลาคม– 5 พฤศจิกายน 2553 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเท็จจริง 
 จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2553 ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่ม            
จนก่อให้เกิดความเสียหายในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง ดังนี้  
 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553  
  -   บริเวณบ้านสวนจันทร์ หมู่ท่ี 7 ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทําให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย 
บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง จํานวน 5 หลัง และเสียหายบางส่วน จํานวน 5 หลัง 
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  -    บ้านท่าง้ิว หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าง้ิว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีดินปิดทับถนนหลายช่วง ทําให้รถไม่สามารถ
สัญจรไปมาได้ และสร้างความเสียหายให้พ้ืนท่ีการเกษตรเล็กน้อย 
  - บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ 6, 8 ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ดินปิดทับเส้นทางคมนาคมสาย 4077 ทํา
ให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553  
  - บริเวณหมู่ท่ี 9 และ หมู่ท่ี 13 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดินปิดทับเส้นทาง 
ทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
  - บ้านในเหยา หมู่ท่ี 4 ตําบลห้วยยอด และบ้านไร่เหนือ หมู่ท่ี 3 ตําบลในเตา อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พบดิน
ถล่มมากกว่า 20 จุด พ้ืนท่ีการเกษตรของประชาชนเสียหาย 
  - บ้านน้ําผุด หมู่ท่ี 1 ตําบลน้ําผุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ดินปิดทับเส้นทางมากกว่า  
3 แห่ง ทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2553  
  -   บ้านกลาง หมู่ท่ี 9 ตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดินปิดทับเส้นทางมากกว่า  
3 แห่ง ทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 
  -  บ้านคลองเหลง หมู่ท่ี 6 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี 
กว้าง 15-30 เมตร เป็นทางยาวกว่า 6 กิโลเมตร ทําให้ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ และพ้ืนท่ีสวนยางโดยรอบได้รับความ
เสียหาย 
  - บ้านเขาหลัก หมู่ท่ี 6 ตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดินปิดทับเส้นทางสายหลัก ทําให้ไม่
สามารถสัญจรไปมาได้ และบ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง 2 หลัง  
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้ดําเนนิการดังนี ้
 1.   การดําเนินงานก่อนเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่ม  
   1.1  ดําเนินการ ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ และสิ่งบอกเหตุก่อนเกิดดินถล่มและน้ําป่า
ไหลหลาก จากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติ  
   1.2  ติดต่อประสานงานเครือข่ายฯ ทางโทรศัพท์ เพ่ือกระตุ้นเตือน ให้ระมัดระวังพิบัติภัยดินถล่มและ
น้ําป่าไหลหลาก 
 2.  การดําเนินงานระหว่างเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่ม  
  2.1  กรมทรัพยากรธรณี ออกประกาศ จํานวน 4 ฉบับ (ฉบับท่ี 25-28/2553)  เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม และ          
วันท่ี 1, 3 ,5 พฤศจิกายน 2553 ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝา้ระวงัแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย   ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ทําการเฝ้าระวังภัยดินถล่มและ
น้ําป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง    
 2.2  อาสาสมัครเครือข่ายฯ ได้แจ้งเตือนให้ผู้นําชุมชนและชาวบ้าน เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง               
สถานการณ์ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก รวมท้ังได้อพยพชาวบ้านออกนอกพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในบางพ้ืนท่ี จึงทําให้ลดความเสียหายท้ัง
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.3  ประสานงานรับแจ้งเหตุดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากจากเครือข่ายฯ และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ เชน่ เหตกุารณ์ดินถล่ม ท่ีอําเภอหว้ยยอด และอําเภอเมือง จังหวัดตรัง และประสานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 
ในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3.  การดําเนินงานหลังเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่ม  
  3.1 จัดส่งหน่วยเคลื่อนท่ีเร็วเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบเหตุดินถล่ม เพ่ือหาสาเหตุ ท่ีนําไปสู่แนวทางการ
แก้ไขท่ีถูกต้อง  
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   พ้ืนท่ีท่ี 1 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธ์านี ตั้งอยู่ในหุบเขา สภาพธรณีวิทยาเป็น
หินแกรนิตท่ีผุพังง่ายให้ชั้นดินหนา ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนความลาดชันของภูเขา เม่ือมีฝนตกหนัก ข้อมูลปริมาณน้ําฝน
จากเครือข่ายฯ วัดได้ 143 มิลลิเมตร ชั้นดินจึงขาดเสถียรภาพ เกิดการเคลื่อนตัวลงมาทับเส้นทางสัญจรในพ้ืนท่ีดังกล่าว  
   พ้ืนท่ีท่ี 2 บ้านคลองเหลง หมู่ท่ี 6 ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เขา
ซ่ึงมีความชันสูง สภาพธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตท่ีมีรอยแตกมากหลายทิศทาง ทําให้ผุพังได้ชั้นดินปนหินหนา ประกอบกับมีฝนตก
หนัก ข้อมูลปริมาณน้ําฝนจากเครือข่ายฯ วัดได้ 394   มิลลิเมตร  ทําให้ชั้นดินปนหินขาดเสถียรภาพ จึงเกิดการเคลื่อนตัวและถล่มลงมา
ตามร่องน้ําเก่าเป็นระยะทางยาวมากกว่า  6 กิโลเมตร คิดมวลดินปนหินหนักมากกว่า 2 แสนตัน โดยหินขนาดใหญ่สดุท่ีถล่มลงมามี
ขนาด 10 x 10 เมตร 
   พ้ืนท่ีท่ี 3 บ้านเขาหลัก หมู่ท่ี 6 ตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้ภูเขา 
ลูกเดียวกับพ้ืนท่ีท่ี 2 แต่อยู่คนละลุ่มน้ํา สภาพธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิตท่ีมีรอยแตกมากหลายทิศทาง ทําให้ผุพังได้ชั้นดินปนหินหนา 
ประกอบกับมีฝนตกหนัก เครือข่ายฯ วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า 300 มิลลิเมตร  ทําให้ชั้นดนิปนหินขาดเสถียรภาพ จึงเกิดการ
เคลื่อนตัวและถล่มลงมา  
   พ้ืนท่ีท่ี 4 บ้านสวนจันทร์ หมู่ท่ี 7 ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ใกล้เนินเขา 
สภาพธรณีวิทยาเป็นหินตะกอนชนิดหินทรายและหินดินดาน มีการขุดตัดลาดเขา เพ่ือนําดินปนหินไปใช้ประโยชน์ เม่ือมีฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายฯ วัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า 300 มิลลิเมตร ทําให้ชั้นดินปนหินขาดเสถียรภาพ จึงเกิดการเคลื่อนตัว
และเลื่อนไถลลงมาทับบ้านเรือนประชาชนท่ีตั้งอยู่ติดเนินเขาดังกล่าว  
 3.2  ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทําแนวทางป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ดินถล่ม แบบบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเดิม 
    3.3  วางแผนเพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ของกรมทรัพยากรธรณี และ
เครือข่ายฯ ในอันท่ีจะแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลได้ทันท่วงที เพ่ือลดผลกระทบจากภัย              
ดินถล่ม 
 
45.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์น้ําในรอบสัปดาห์ (วันท่ี 2 – 8 พฤศจิกายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ําในรอบสัปดาห์ (วันท่ี 2 – 8 พฤศจิกายน 2553) 
ของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สาระสําคัญของเรื่อง  

 คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553  

เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ํา และเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยและภัยแล้ง รวบรวม วิเคราะห์ พยากรณ์ คาดการณ์ 
และติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ํา เพ่ือการเตือนภัยและกําหนดแผนบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ มีประเด็นสําคัญ                    
สรุปได้ดังนี้ 

 1.   สถานการณ์น้ําในภาพรวม  
 - สภาพภูมิอากาศในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับพายุ

ดีเปรสชั่นท่ีก่อตัวข้ึนบริเวณอ่าวไทยในตอนบ่ายของวันท่ี 31 ต.ค. 2553 ได้เคลื่อนข้ึนฝั่งบริเวณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในวันท่ี  
1 พ.ย. 2553 จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในวันท่ี 2 พ.ย. 2553 ทําให้บริเวณ
ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น โดยมีฝนตกหนักมากจนเกิดน้ําท่วมในหลายพ้ืนท่ี 

 - สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ําเก็บกัก ประมาณร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 เข่ือนท่ีมีน้ําล้นอาคารระบายน้ํา มีจํานวน 14 แห่ง คือ เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ เข่ือนก่ิวคอหมา  
จ.ลําปาง เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก เข่ือนห้วยหลวง จ.อุดรธานี เข่ือนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เข่ือนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
เข่ือนลําตะคอง เข่ือนลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี เข่ือนกระเสียว  
จ.สุพรรณบุรี เข่ือนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา เข่ือนหนองปลาไหล จ.ระยอง และเข่ือนประแสร์ จ.ระยอง 
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 เข่ือนท่ีมีน้ําระหว่างร้อยละ 81 - 100 มีจํานวน 8 แห่ง คือ เข่ือนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เข่ือนก่ิวลม จ.ลําปาง เข่ือน
ลําปาว จ.กาฬสินธุ์ เข่ือนมูลบน เข่ือนลําแซะ จ.นครราชสีมา เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เข่ือนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี และ
เข่ือนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 
 เข่ือนท่ีมีน้ําระหว่างร้อยละ 50 - 80 มีจํานวน 9 แห่ง ประกอบด้วย เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เข่ือนแม่กวงอุดมธารา 
จ.เชียงใหม่ เข่ือนน้ําอูน เข่ือนน้ําพุง จ.สกลนคร เข่ือนลํานางรอง จ.บุรีรัมย์ เข่ือนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี เข่ือนบางพระ จ.
ชลบุรี เข่ือนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี และเข่ือนบางลาง จ.ยะลา 
 เข่ือนท่ีมีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 50 มีจํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย เข่ือนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเข่ือนปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
   -  สภาพน้ําในแม่น้ําสายสําคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 แม่น้ําท่ีมีปริมาณน้ําล้นตลิ่ง คือ แม่น้ํายม ท่ี อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก และท่ี อ.สามง่าม จ.พิจิตร แม่น้ํา
เจ้าพระยา ท่ี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และท่ี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา แม่น้ําชี ท่ี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ท่ี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น ท่ี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และท่ี อ.เมือง จ.มหาสารคาม แม่น้ํามูล ท่ี อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และท่ี อ.ราษีไศล  
จ.ศรีสะเกษ คลองพระแสง ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และแม่น้ําตรัง ท่ี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
 แม่น้ําท่ีมีปริมาณน้ํามาก คือ แม่น้ําน่าน ท่ี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แม่น้ําพอง ท่ี อ.น้ําพอง  
จ.ขอนแก่น ลําปลายมาศ ท่ี อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ลําชี ท่ี อ.เมือง จ.สุรินทร์ ห้วยสําราญ ท่ี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และแม่น้ําโก-ลก 
ท่ี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
 2. สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ มีพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุน้ําท่วมใน 19 จังหวัด ประกอบด้วย  มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ ตรัง พัทลุง 
สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 3.  การให้ความช่วยเหลือ  
  3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้เดินทางตรวจพ้ืนท่ีน้ําท่วมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ําท่วม 

   -  ในวันท่ี 6 พ.ย. 2553 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ในพ้ืนท่ีบ้านกุดกว้าง ต.กุดกว้าง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น โดยมอบน้ําดื่ม 500 ขวด ถุงยังชีพ 50 ชุด และยาสามัญประจําบ้าน 500 ชุด 

   -  ในวันท่ี 3 พ.ย. 2553 ได้มอบน้ําดื่มจํานวน 2,000 ขวด และถุงยังชีพ จํานวน 50 ชุด ให้ 
ผู้ประสบอุทกภัย บ้านกุดเป่ง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง บ้านโนนเชือก ต.หนองตูม และอบต.ดอนช้าง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

  -  ในวันท่ี 24 ต.ค. 2553 ได้ไปตรวจสภาพน้ําในเข่ือนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
   -  ในวันท่ี 23 ต.ค. 2553 ตรวจพ้ืนท่ีน้ําท่วมท่ีตําบลปากตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี และ           

มอบถุงยังชีพจํานวน 400 ชุด และน้ําดื่ม จํานวน 5,000 ขวด พร้อมบินสํารวจสภาพพ้ืนท่ีน้ําท่วม บริเวณ 
ลุ่มน้ําป่าสักและเจ้าพระยาตอนล่าง 

   -  ในวันท่ี 21 ต.ค. 2553 ตรวจพ้ืนท่ีน้ําท่วมท่ีบ้านปากกะพอก อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี  
และมอบถุงยังชีพและน้ําดื่ม จํานวน 200 ชุด 
  3.2 กรมทรัพยากรน้ํา มอบน้ําดื่มเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง น่าน พิษณุโลก 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม จํานวนรวม 54,700 ขวด สนับสนุนรถผลิตน้ําประปาเคลื่อนท่ี 4 คัน แจกจ่ายน้ําประปา 422,962 ลิตร จัดรถยนต์
รับส่งประชาชนท่ีประสบภัย เครื่องสูบน้ํา 21 เครื่อง ถุงยังชีพ 250 ชุด ชุดสารส้มและคลอรีนเม็ด 65 ชุด 
  3.3 ในรอบสัปดาห์นี้ สถานีเตือนภัยลว่งหนา้ของกรมทรัพยากรน้ํามีการแจ้งเตือนภยั จาํนวน 38 ครั้ง 
ครอบคลุม 91 หมู่บ้าน ใน 7 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง และชุมพร เป็นการเตือน 
ในระดับอพยพ 10 ครั้ง 22 หมู่บ้าน ระดับเตรียมอพยพ 19 ครั้ง 53 หมู่บ้าน และระดับเฝ้าระวัง 9 ครั้ง 16 หมู่บ้าน  
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  3.4 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได้ดําเนินการป้องกันน้ําท่วมบ่อบาดาลแบบถาวร 1,086 บ่อ เป่าล้างทําความ
สะอาดบ่อน้ําบาดาล 223 บ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ํา 164 เครื่อง ซ่อมแซมระบบประปา 51 ระบบ  
แจกน้ําดื่ม 372,143 ขวด และแจกน้ําจากระบบประปาเคลื่อนท่ี 765,010 ลิตร 
  3.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งรถผลิตน้ําดื่ม 1 คัน รถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร 3 คัน  
และรถแบ็กโฮ จํานวน 1 คัน เพ่ือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 4. การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2553 
  4.1 ให้แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ในช่วงวันท่ี 
9 - 12 พ.ย. 2553 เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ทําให้ภาคใต้มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางพ้ืนท่ี 
  4.2 ประธานฯ มอบหมายใหฝ้่ายเลขาฯ แจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และผู้ว่าราชการจังหวัดใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ําท่วมตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยารายงาน  
  4.3 ประธานฯ ขอให้อนุกรรมการทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือร่วมกันพิจารณาและ               
คาดการณ์สถานการณ์น้ํา และขอให้นําผลการประชุม โดยเฉพาะผลการคาดการณ์สถานการณ์น้ําท่วมไปแจ้งเตือนภัยน้ําให้กับ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เพ่ือเป็นการลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
  4.4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ําของเข่ือนอุบลรัตน์ ท่ีมีปริมาณน้ําเก็กกักเต็ม
อ่าง โดยวันท่ี 7 พ.ย. 2553 มีน้ําประมาณร้อยละ 115 ในการระบายน้ําออกได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อพ้ืนท่ีท้ายน้ําด้วยแล้ว 
โดยเฉพาะจุดบรรจบของแม่น้ําพองกับแม่น้ําชี ทําให้มีน้ําเอ่อท่วมเหนือเข่ือนใน 2 จังหวัด 5 อําเภอ 105 หมู่บ้าน พ้ืนท่ีน้ําท่วม 
11,000 ไร่ ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการแจกถุงยังชีพ 
  4.5 สถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการติดตามสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําชีและลุ่ม
น้ํามูล คาดว่า ปริมาณน้ําสูงสุดจากแม่น้ํามูลจะมาถึงอุบลราชธานี ในวันท่ี 10 พ.ย. 2553 ส่วนปริมาณน้ําสูงสุดจากแม่น้ําชีจะ
มาถึงอุบลราชธานี ในอีก 2 – 3 วัน จะทําให้ระดับแม่น้ํามูลท่ีอุบลราชธานี สูงข้ึนประมาณ 0.50 – 0.70 ซม. ขอให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเตรียมรับสถานการณ์น้ําท่วม 
  4.6 สถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
  พ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบัน ปริมาณฝนตอนบนของประเทศลดลง ทําให้ปริมาณน้ําท่ีไหลมาจากภาคเหนือ
ผ่าน จ.นครสวรรค์ น้อยลง โดยปริมาณน้ําท่ีไหลผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันท่ี 7 พ.ย. 2553 มีปริมาณน้ําลดลง
เหลือ 2,960 ลบ.ม./วินาที ทําให้ระดับน้ําทะเลหนุนสูงสุดในรอบปี วันท่ี 8 พ.ย. 2553 ไม่ส่งผลต่อพ้ืนท่ีน้ําท่วมเดิม โดยระดับน้ํา
ในแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีกองบัญชาการกองทัพเรือ ระดับน้ําสูงสุดในวันท่ี 7 พ.ย. 2553 1.99 ม.รทก. และระดับน้ําในวันท่ี 8 พ.ย. 
2553 1.97 ม.รทก. ซ่ึงคาดว่า พ้ืนท่ีชุมชนริมแม่น้ําจะเข้าสู่สภาวะปกติได้ในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ 
  4.7 การแก้ไขปัญหาน้ําเสียในพ้ืนท่ีน้ําท่วมขัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีน้ําท่วม จังหวัดอุทัยธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และ
นครสวรรค์ พบว่า น้ํายังไม่เน่าเสีย และสนับสนุนสารสกัดชีวภาพให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล 4 แห่ง ในจังหวัดลพบุรี เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา รวมท้ังจัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหารือแนวทางและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหา
น้ําเสียและขยะมูลฝอย เม่ือวันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 

 
46.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
วาตภัย และดินถล่ม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
  1. แนวทางการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ 
   1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) สั่งการให้มี 
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การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ เป็นประจําทุกวัน
จันทร์ เพ่ือรายงานสถานการณ์น้ําและผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยต่อคณะรัฐมนตรี 
   1.2 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายโชติ ตราชู) สั่งการดังนี้ 
    (1) มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นผู้กํากับ/
ติดตามการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
    (2) มอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกแห่ง  ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
จัดตั้ง “คลีนิคสิ่งแวดล้อม” เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ/น้ําเสีย ขณะเกิดอุทกภัยและหลังน้ําลด 
โดยให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเป็นประจํา และให้สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคและกรมควบคุมมลพิษสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกล่าว 
 2. ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือ 

  2.1 ระหว่างสถานการณ์น้ําท่วม 
   (1) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจความเสียหายบ่อบาดาลและระบบบําบัดน้ําเสียและขยะต่าง ๆ  
จากสถานการณ์น้ําท่วม โดยกรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
   (2) ติดตามสถานการณ์น้ํา น้ําป่าไหลหลาก และดินถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมทรัพยากรน้ํา และ
กรมทรัพยากรธรณี  
   (3) บริจาคน้ําดื่ม อาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. 
   (4) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์ เรือยาง เครื่องสูบน้ํา 
รถบรรทุกน้ํา เครื่องทําน้ําประปาเคลื่อนท่ี น้ําดื่มสะอาด รวมท้ังกําลังพลในการจัดทําคันก้ันน้ําและอพยพราษฎร  โดยทุก
หน่วยงานในสังกัด ทส.  
   (5) ส่งข้อความ SMS แจ้งสถานการณ์น้ํา ให้เจ้าหน้าท่ี เครือข่าย และสื่อมวลชน ได้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรธรณี 

  2.2 ภายหลังน้ําลด 
   (1) ป้องกันน้ําท่วมบ่อบาดาลแบบถาวร การเป่าล้างบ่อน้ําบาดาล และการซ่อมเครื่องสูบน้ํา          
โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
   (2) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยกรมทรัพยากรน้ํา 
   (3) ซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียและขยะท่ีได้รับความเสียหาย โดยกรมควบคุมมลพิษ 
   (4) ให้ความรู้แก่ราษฎรในการฟ้ืนฟูและบําบัดน้ําเสียและกลิ่นเหม็น โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และกรมควบคุมมลพิษ 
   ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้เดินทางไปในท้องท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้การช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย โดยตั้งรถผลติน้ําดื่ม
เคลื่อนท่ี จํานวน 5 จุด ในพ้ืนท่ีค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกท่ี 42 สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และวัดโคกสมาน
คุณ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี รวมท้ังปล่อยแถวเจ้าหน้าท่ี ทส. ร่วมทําความสะอาดและเก็บ
ขยะในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
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แต่งตั้ง 

47.  แต่งตั้ง  
  1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางอุไร  ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้
ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี (นักบัญชีทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันท่ี 11 
พฤษภาคม  2553 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
  2.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย จํานวน 10 คน ดังนี้  1. นายสุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาวิชาเคมี  
2. นายอภิชัย      ชวเจริญพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  3. นายปรีชา  ออประเสริฐ  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4. นางนวลศรี  ทยาพัชร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 5. นายสุริยะ  อรุณรุ่ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาวิชากฎหมาย 6. นางศุภวรรณ  ตันตยานนท์ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย 7. นางสาวสุมล  ปวิตรานนท์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 8. นายปกรณ์  สุจเร เปน็กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน 9. นายสุมิดา  บุรณศิริ เป็นกรรมการ  
ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถ่ิน   
10. นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  ท้ังนี้ 
ตั้งแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน  2553 เป็นต้นไป  
 
  3.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายกฤษฎา  มโหทาน นายแพทย์ 9 วช. 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มควบคุมและป้องกันโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ให้ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ 10 วช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มควบคุมและป้องกันโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
 4.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการ
บริหารราชการและส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีอยู่ในการกํากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ซ่ึงได้ลาออกจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้ว    
   2. รับทราบรายชื่อ ปคร. ของส่วนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีให้กํากับ
การบริหารราชการ  และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี  
บัญชีรายช่ือ ปคร. 
1. ส่วนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการและท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1. 1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล 

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
1.2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายภราดา  เณรบํารุง 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร 
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ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1.3 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสิบพัน  วรวิสุทธิ ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1.4 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ นายอดิศักดิ์  ตันยากุล 

รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
1.5 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายนิพนธ์  ฮะกีมี 

กรรมการร่างกฎหมายประจํา 
1.6 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางบุษบา  กรัยวิเชียร 

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
1.7 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายอาวุธ  วรรณวงศ์ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระรบราชการ 
1.8 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ  
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

1.9 สํานักราชเลขาธิการ  นายอินจันทร์  บุราพันธ์ 
รองราชเลขาธิการ   

1.10 สํานักพระราชวัง นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย 
ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

1.11 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

นายโกวิทย์  เพ่งวาณิชย์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

1.12 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ศาสตราจารย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

1.13 ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวกนกวลี   ชูชัยยะ 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

2. ส่วนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) กํากับการบริหารราชการซ่ึงได้ลาออกจากตําแหน่งรอง
นายกรัฐมนตรีแล้ว  

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
2.1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ นายวัตตะ  วุตติสันต์ 

รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
2.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  พลตํารวจโท อุดม  ชัยมงคลรัตน์ 

ผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
3. ส่วนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีให้กํากับการบริหารราชการ และส่วนราชการท่ีอยู่
ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
3.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) ร้อยเอก เชษฐ์  รมยะนันทน์ 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 
3.2 กระทรวงกลาโหม  พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ 

รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
3.3 กระทรวงการคลัง นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
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ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
3.4 กระทรวงการต่างประเทศ นายอิศร  ปกมนตรี 

เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 
3.5 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นายเสกสรร  นาควงศ์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
3.6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 

นางศิริรัตน์  อายุวัฒน์ 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

3.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย  บานพับทอง 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.8 กระทรวงคมนาคม นายศิลปะชัย  จารุเกษมรัตนะ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอํานวยการ 

3.9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล  ปัตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.10 กระทรวงพลังงาน นายเมตตา  บันเทิงสุข 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

3.11 กระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 

3.12 กระทรวงมหาดไทย นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทน                    
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3.13 กระทรวงแรงงาน นายอาทิตย์  อิสโม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงาน 

3.14 กระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ  เหล่าวานิช  
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

3.15 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

3.16 กระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3.17 กระทรวงสาธารณสุข นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.18 สํานักงบประมาณ นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย  
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

3.19 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

3.20 สํานักงานอัยการสูงสุด นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ 
อัยการอาวุโส 

3.21 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายวัชรินทร์  จอมพลาพล 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

3.22 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางวรารัตน์  อติแพทย์ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
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ส่วนราชการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณารายช่ือ 

ส่วนราชการ สถานะ 
3.23 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 
3.24 กระทรวงยุติธรรม อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 
3.25 กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 
3.26 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 
3.27 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 

3.28 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 

3.29 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 
 
 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 




