


 

                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          กลุ่มประสานราชการ    สํานักบริหารกลาง    โทร.  2108 

ท่ี  กษ 0401.4/974              วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553  สํานักนายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ โดยมีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สรุปได้ดังนี้  

ด้านกฎหมาย 
  วาระท่ี 2  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  
   2. บทนิยาม  
      แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “สัตว์” “การจําหน่ายเนื้อสัตว์” และได้กําหนดคํานิยาม เช่น                   
“เนื้อสัตว์” “การประกอบกิจการฆ่าสัตว์” “โรงฆ่าสัตว์” “โรงพักสัตว์” “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” และ 
“คณะกรรมการประจําจังหวัด” เป็นต้น 
  3. หมวด 1 คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
      กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการ                 
ฆ่าสัตว์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดี 
กรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายกสัตวแพทยสภา เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านการค้า การลงทุน หรือการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยมีอํานาจหน้าท่ีให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ท่ีได้มาตรฐาน  และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 14 พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ กํากับดูแลการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  4. หมวด 2 การประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
      กําหนดการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์และประกอบกิจการฆ่าสัตว์  โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจําจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับข้ันตอนและ
กระบวนการกําหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์สามารถโอนให้แก่บุคคลอ่ืนได้เม่ือได้รับอนุญาตจาก                     
ผู้อนุญาต  ส่วนกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตตายก็ให้โอนไปเป็นของทายาท  กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะเลิก
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์  ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ  
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  5. หมวด 3 การฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์  
      กําหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์  
ต้องแต่งตั้งจากสัตวแพทย์ หรือบุคคลซ่ึงผ่านการศึกษาและฝึกอบรมด้านการตรวจโรคในสัตว์หรือการตรวจเนื้อสัตว์
จากในประเทศหรือต่างประเทศตามหลักสูตรท่ีกรมปศุสัตว์กําหนดและได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา   
และได้รับการข้ึนทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์  และการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  6. หมวด 4 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  
      กําหนดให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม 
ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีคําสั่ง  และมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใน
ใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและได้กระทําการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาต  
   7. หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
      กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปในสถานท่ีท่ีมีการฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ 
สถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์ มีอํานาจสั่งให้หยุดยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงเป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  รวมท้ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีอาญาด้วย  
  8. บทกําหนดโทษ  
      กําหนดโทษของการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใช้เกณฑ์ในการกําหนดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาคือ  การจําคุกหนึ่งปีต่อโทษปรับสองหม่ืนบาท  โดยกําหนดให้อธิบดีสามารถเปรียบเทียบ
ปรับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้  เว้นแต่กรณีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและ
การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้มีการยกเว้น  
   9. บทเฉพาะกาล  
      กําหนดให้กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
  10. อัตราอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย  
      กําหนดอัตราอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้  โดยคํานึงถึงความ                 
เหมาะสมกับสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบันตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระท่ี 5  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามคําว่า “พันธุ์พืช” “พันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป” “การดัดแปรสารพันธุกรรม” 
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช” และ “ชุมชน”  
   2. กําหนดตําแหน่งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ิมเติมคืออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และแก้ไขชื่อจาก “ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย” เป็น “อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก”  
   3. กําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของพันธุ์พืชท่ีจะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
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  4. แก้ไขข้ันตอนการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  
  5. เพ่ิมเติมการคุ้มครองผู้ยื่นคําขอจากการกระทําละเมิดหรือกระทําการโดยไม่สุจริตต่อพันธุ์พืช 
ท่ีมีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  โดยผู้ยื่นคําขอสามารถเรียกค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าว 
  6. กําหนดการป้องกันการลักลอบในกรณีท่ีนําพันธุ์พืชท่ีจดทะเบียนแล้วไปจดซํ้าท้ังในและ
ต่างประเทศ  
   7. แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนใดก็ตามท่ีมีการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชสามารถ
ขอรับเงินจากกองทุนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดังกล่าวได้   
  8. กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุ์พืชป่าหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
และข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช จํานวนหรือปริมาณ
ของตัวอย่างพันธุ์พืช   ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต การกําหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการ
ปรับปรุงพันธุ์ รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  9. เพ่ิมเติมโทษของผู้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยแล้วไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระท่ี 6  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการนําสิทธิใน
บําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญ  คือ  กระทรวงการคลังเสนอว่า  โดยท่ีพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ (ฉบับท่ี 26) พ.ศ. 2553 มาตรา 47/2 บัญญัติให้ผู้รับ
บํานาญปกติ หรือผู้รับบํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ อาจนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการ
ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของสถาบัน
การเงินท่ีผู้รับบํานาญจะนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  
   2. กําหนดให้กรมบัญชีกลางมีอํานาจในการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลาง 
กับสถาบันการเงิน เพ่ือให้ผู้รับบํานาญมีสิทธิในวันท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  
   3. กําหนดให้ผู้รับบํานาญจะต้องยินยอมให้กรมบัญชีกลางหักบํานาญรายเดือนเพ่ือชําระคืนเงินกู้
ให้แก่สถาบันการเงิน และกําหนดให้การหักบํานาญรายเดือนเพ่ือชําระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินเป็นการชําระเงิน
ให้แก่ทางราชการในลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและหนี้สหกรณ์  
  4. กําหนดวิธีปฏิบัติและเง่ือนไขเก่ียวกับการยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองต่อส่วนราชการผู้เบิกเบี้ย
หวัดบํานาญ 
  5. การพิจารณาให้กู้เงินต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและสถาบันการเงิน 
และวิธีปฏิบัติในการหักเงินบํานาญให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
  6. วิธีปฏิบัติในการชําระคืนเงินกู้กรณีผู้รับบํานาญผิดสัญญากู้เงินหรือถึงแก่ความตายให้เป็นไป
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สํานักบริหารกลาง 

 

/ด้านเศรษฐกิจ... 
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ด้านเศรษฐกิจ 
  วาระท่ี 11  เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอท้ัง 2 ข้อ ดังนี้   
     1. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง และร่างแผนปฏิบัติการพ้ืนท่ีนําร่องส่งเสริมการ
ปลูกเฮมพ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบท่ีมีการ
ส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม และนําไปขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืน ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ   
     2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพิจารณาบรรจุแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการนี้ไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม รวมท้ัง
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ในประเด็นความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาเฮมพ์ตามยุทธศาสตร์  
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  ส่วนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์
บนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)  วงเงิน 72.350 ล้านบาท และแผนปฏิบัติการโครงการนําร่องพัฒนาเฮมพ์
บนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2554-2555) วงเงิน 17.549 ล้านบาท  รวมวงเงินท้ังสิ้น 89.899 ล้านบาท  
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายในกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับไว้แล้ว และสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 ให้ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้องเสนอคําขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนตามความจําเป็นและเหมาะสม  รวมท้ังต้อง
ตรวจสอบและกําหนดแผนงาน/โครงการไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระท่ี 12  เรื่อง  การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  สาระสําคัญ  คือ  สํานักงบประมาณเสนอว่า ได้พิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
(15 มิถุนายน 2553) แล้ว เหน็สมควรแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 18 ข้อ 24 และข้อ 25 ท่ีให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรแล้ว 

สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. เพ่ิมเติมหลักการให้สํานักงบประมาณ สามารถกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือกําหนด
ขอบเขตหรือข้อจํากัดของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างได้ตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น  
  2. เพ่ิมเติมเง่ือนไขการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้แผนงาน ดังนี้  
     2.1 เง่ือนไขห้ามโอนงบประมาณออกจากงบบุคลากร 
     2.2 เง่ือนไขห้ามโอนไปดําเนินการรายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
  3. เพ่ิมเติมเง่ือนไขการโอนเงินเหลือจ่ายโดยจํากัดมิให้โอนไปกําหนดเป็นรายการท่ีมีความสําคัญ  
     3.1 รายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ 
     3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานฯ 
 

/3.3 เพ่ือ... 



 5 
 
 
     3.3 เพ่ือสมทบหรือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 1 ลา้นบาทข้ึนไป และเพ่ือสมทบหรือจัดหา 
สิ่งก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทข้ึนไป 
     3.4 ค่าจัดหายานพาหนะ ยกเว้นการจัดหาทดแทนของเดิม  
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สํานักบริหารกลาง และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 

วาระท่ี 19  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย) 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท (ภาคใต)้  
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอว่า คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 [เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)] อนุมัติ
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง จํานวน 3,161,440,000 บาท และอนุมัติ
ให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซ่ึงเป็นหน่วยรับงบประมาณ  เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยด่วน แล้ว  จึงเห็นควรอนุมัติเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัยและวาตภัย) จํานวน  373,182 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,865,910,000 บาท 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซ่ึงเป็นหน่วย
รับงบประมาณจากวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมุติไว้แล้วข้างต้น 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระท่ี 20  เรื่อง  นโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2554 
สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  

ปี 2554 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

ข้อเท็จจริง   
  การกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2554 คณะกรรมการนโยบายอาหาร
ได้มีมติเม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 2553 เห็นชอบการกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าฯ ปี 2554 ดังนี้  
   1. กากถ่ัวเหลือง  
     (1) การนําเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 1) ในโควตา กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 2 และ
ผู้มีสิทธินําเข้าท้ังสิ้น 8 สมาคม (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
เพ่ือการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพ่ือการค้าและการส่งออก  สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ) และมี
เง่ือนไขผู้มีสิทธินําเข้าต้องรับซ้ือกากถ่ัวเหลืองท่ีผลิตจากเมล็ดถ่ัวเหลืองในประเทศของโรงงานสกัดน้ํามันพืชท้ังหมด
ในราคาไม่ต่ํากว่า กก. ละ 11.25 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ํามัน พืช  ตลาด กทม. โดยต้องทําสัญญาการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกล่าวไว้กับกระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท้ังนี้ หากมีผู้ยื่นขอมีสิทธินําเข้ารายใหม่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการนโยบายอาหารพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม  2) นอกโควตา 
กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 119    

   (2) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนําเข้าร้อยละ 0  
      (3) การนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย – ออสเตรเลีย (FTA)  
ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0  
     (4) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้าในโควตา
ร้อยละ 5.56  
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      (5) การนําเข้าท่ัวไป อากรนําเข้าร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท  
    2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
     (1) การนําเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 1) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 20 ปริมาณ
โควตา 54,700 ตัน โดยให้ อคส. เป็นผู้นําเข้าและกําหนดระยะเวลานําเข้าระหว่างวันท่ี 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2554     
2) อากรนําเข้านอกโควตาร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บาท  
     (2) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนําเข้าร้อยละ 0 กําหนดช่วงเวลา
นําเข้าระหว่าง 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2554 ผู้นําเข้าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานและควบคุมการนําเข้าตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  
     (3) การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (FTA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0  
     (4) การนําเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย  1) อากรนําเข้าในโควตา 
ร้อยละ 12 ปริมาณโควตา 7,330.32 ตัน  โดยให้ อคส. เป็นผู้นําเข้า ระหว่างวันท่ี 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2554  2)  
อากรนําเข้านอกโควตาร้อยละ 65.70  
     (5) การนําเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) อากรนําเข้าในโควตา 
ร้อยละ 0  
     (6) การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP) อากรนําเข้าในโควตา 
ช่วง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2554 ร้อยละ 14.50 และช่วง 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2554 ร้อยละ 12.70  
     (7) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้าในโควตา 
ร้อยละ 11.11  
     (8) การนําเข้าท่ัวไป อากรนําเข้า กก. ละ 2.75 บาท  และค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ตันละ 1,000 บาท   
      ท้ังนี้ การนําเข้าตามข้อ (1) – (8) นอกเหนือจากปริมาณในโควตาให้นําเข้าได้โดยไม่จํากัด
ปริมาณและช่วงเวลานําเข้า   
   3. ปลาป่น การนําเข้าปลาป่นทุกชนิดโปรตีน  
     (1) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ 
ไทย-ออสเตรเลีย (FTA) อาเซียน-จีน อาเซียน-ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ อากรนําเข้าร้อยละ 0  
     (2) การนําเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2554 
อากรนําเข้าร้อยละ 3.33 และช่วงเดือนเม.ย.-ธ.ค. 2554 ร้อยละ 1.67  
     (3) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้า 
ร้อยละ 10   
      (4) การนําเข้าท่ัวไป ปลาป่นโปรตีน 60% ข้ึนไป อากรร้อยละ 15 โปรตีนต่ํากว่า 60% อากร 
ร้อยละ 6  
     ท้ังนี้ การนําเข้าปลาป่นโปรตีน 60% ข้ึนไปไม่จํากัดปริมาณนําเข้า ส่วนโปรตีนต่ํากว่า  60%  
เป็นสินค้าต้องขออนุญาตนําเข้า 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระท่ี 21  เรื่อง  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ  ท้ัง 4 ข้อ ดังนี้  
                     1. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันท่ีมี
วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จํานวน 918 รายการ สําหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณท่ีมีวงเงินรวม
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไปจํานวน 22 รายการ เห็นสมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของเรื่องดําเนินการ
ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไปอีกครั้งหนึ่ง 
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                     2. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2552 สามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ 
                     3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณท่ีเสนอในครั้งนี้  หากเป็นรายการท่ีจะต้องจ่ายในรูปของ
เงินตราต่างประเทศ ขอให้สํานักงบประมาณสามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้รับอนุมัติ
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน  ในกรณีท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สามารถปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรรได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก   
           4. อนุมัติให้สํานักพระราชวังและมหาวิทยาลัยศิลปากรเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมีวงเงินก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีตามผลการพิจารณาความเหมาะสมของสํานักงบประมาณ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  สํานักบริหารกลาง 

วาระท่ี 22  เรื่อง  ผลการดําเนินการของคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสนอ  
ท้ัง 2 ข้อดังนี้ 

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(คชอ.) ครั้งท่ี 7/2553 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553  
  2. อนุมัติ ดังนี้  
   2.1 อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้งบประมาณ จํานวน 14,883 ล้านบาท โดยใช้งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  
ปี 2553 
   2.2 อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภาคใต้เพ่ิมเติม จํานวน 373,182 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,865,910,000 บาท โดยใช้งบประมาณงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอเพ่ิมเติมว่า ขออนุมัติให้เพ่ิมกรมประมง และกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานท่ีใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 14,883 ล้านบาท   
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 ด้วย 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ด้านต่างประเทศ 
                   วาระท่ี 33  เรื่อง  รายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์กับผู้แทนกรรมาธิการยุโรป ด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
  สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ ผู้แทนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ตามท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ 
 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้โปรดอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายศุภชัย  โพธิ์สุ) เดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 20 – 27 กันยายน 2553 เพ่ือประชุมหารือ 
ข้อราชการกับผู้แทนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทและสมาพันธ์เกษตรกรกลางของสหภาพยุโรป 
โดยในการเยือนครั้งนี้ได้เข้าพบกับ Deputy Director General, DG-AGRI CULTURE (Mr. Jerzy Bodgan Plewa) 
และ Secretary General, Mr. Pekka Pesonen ตามลําดับ สรุปสาระสําคัญของการประชุมดังนี้ 
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  1. การหารือกับผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร (DG-AGRI) 
  2. การหารือกับองค์กรกลางเกษตรกรแห่งสหภาพยุโรป (COPA-COGECA) 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
  วาระท่ี 38  เรื่อง  ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2553 และแนวโนม้ 
เดือนพฤศจิกายน 2553 
 สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน 
ตุลาคม 2553 และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้  

1.  ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนตุลาคม 2553 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
พบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตร สูงข้ึน ร้อยละ 29.07 ซ่ึงสูงข้ึนในทุกหมวดสินค้า   

2. ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาดัชนีผลผลิต 
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.85   

3. ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเดือนตุลาคม ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตท่ี 
คาดว่า จะออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด โดยคาดว่าจะออกสู่ตลาด คิดเป็น 
ร้อยละ 47.45 18.25 และ 11.46 ของผลผลิตท้ังหมด ตามลําดับ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระท่ี 39  เรื่อง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 39 
   สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 
ครั้งท่ี 39 ณ วันท่ี15 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์น้ํา และการ
ดําเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้
ดังนี้  
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 19 จังหวัด 
 สถานการณ์น้ํา 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ  
(15 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณน้ําท้ังหมด 55,923 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุ 
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังหมด 
 2. สภาพน้ําท่า ปริมาณน้ําในลําน้ําต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณน้ําท่า กรมชลประทาน พบว่ามี
ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่น้ํามูล จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม จังหวัดอุบลราชธานี และ 
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ํามาก 
 การดําเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนให้เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ระหว่างวันท่ี  
9-10 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 4 ฉบับ 
 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เครื่อง สนับสนุนแล้ว จํานวน 
659 เครื่อง ในพ้ืนท่ี 38 จังหวัด 
 3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 2,363,830 กิโลกรัม 
 
 
 
 

/ด้านพืช... 
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 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  
 2. ช่วงภัยวันท่ี 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 48 จังหวัด  
 3. ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553  ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้ และ
ไม่รวมพ้ืนท่ีความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด  
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 1.1 ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 10 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พ.ย. 53 
ยกเว้นภาคใต้) ประสบภัยท้ังสิ้น 55 จังหวัด  
 1.2 ช่วงภัยวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 10 จังหวัด   
 2.) เรือประมง ช่วงระหว่าง วันท่ี 31 ตุลาคม–12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พ.ย. 53) 
ประสบภัยพิบัติท้ังสิ้น 10 จังหวัด 
 ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 11 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พ.ย. 53 ยกเว้น
ภาคใต้) ประสบภัยท้ังสิ้น 41 จังหวัด  
                     2. ช่วงภัยวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ด้านแต่งตั้ง 
  วาระท่ี 44 เรื่อง แต่งตั้ง    
   หัวข้อท่ี 2 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
   สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ การแต่งตั้งรองประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม 2 คน  
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทน  
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 
 2. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู้แทนสํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
แทน นายเฉลิมพร พิรุณสาร 
 ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ใน
ตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน ตามนัยพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
พ.ศ. 2509 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 วรรคสอง 
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  หัวข้อท่ี 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟู
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
   สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนตามแนวทางในการ
ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
29 มิถุนายน 2553   แล้ว โดยใช้ชื่อคณะกรรมการชุดนี้ว่า “คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน 
แก้ไข และฟ้ืนฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล” คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน จํานวน 25 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธาน
กรรมการ รองอธิบดีกรมชลประทานท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการประกอบด้วย  
1) อธิบดีกรมชลประทาน 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หรือผู้แทน 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน 
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 5) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน 6) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน   
7) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณหรือผู้แทน 8) อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินหรือผู้แทน 9) ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10) ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11) ดร.ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์   
12) นายบัณฑร อ่อนคํา 13) นางสุภา ใยเมือง 14) นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ 15) นางผา กองธรรม  
16) นายไพฑูรย์ โถทอง 17) นายประดิษฐ์ โกศล 18) นายบุญมี โสภังค์ มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองแนวทาง
ตามแผนในการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูผลกระทบตามผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการฝายราษีไศลและ
การแก้ไขผลกระทบอย่างยั่งยืน ท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการศึกษาไว้แล้ว ให้นําไปสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ัง
พิจารณาและเสนอการขับเคลื่อนแผนงานในการป้องกันแก้ไข และฟ้ืนฟู ซ่ึงได้รับการเห็นชอบร่วมกันท่ีมีข้ันตอน
ปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบท่ีชดัเจนแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําแผนการขับเคลื่อน 
ท่ีได้พิจารณาแล้วเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 หัวข้อท่ี 4 การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา 
   สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาและให้การดําเนินงานโครงการท่ีมี
ผลกระทบกับราษฎรเป็นจํานวนมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์การศึกษาผลกระทบท้ังด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว กษ. พิจารณาแล้วเห็นชอบตามท่ีกรมชลประทานเสนอ โดยเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา มีองค์ประกอบดังนี้  รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ    
กรรมการประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี 13 อธิบดีกรมชลประทาน   
อธิบดีกรมท่ีดิน  อธิบดีกรมเจ้าท่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   ผู้แทนกลุ่มราษฎรท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง    
โดยมีรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการกองกฎหมายและท่ีดิน กรมชลประทาน  
และผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณากําหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินทุกประเภท และให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน กํากับ และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการนี้ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
 
 

/หรือ... 





ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

(เรื่องท่ี)

กฎหมาย 2 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการนําสิทธิ สํานักบริหารกลาง
ในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. .... โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เศรษฐกิจ 11 ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และสํานักบริหารกลาง 

โดยกลุ่มบริหารงานคลัง
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

19 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (ภาคใต้) 

20 นโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21 ขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่าย สํานักบริหารกลาง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริหารงานคลัง
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

22 ผลการดําเนินการของคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประสบอุทกภัย

ต่างประเทศ 33 รายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สหกรณ์กับผู้แทนกรรมาธิการยุโรป ด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์

ครม.รับทราบ 38 ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2553 และแนวโน้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เดือนพฤศจิกายน 2553

39 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 39 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 44 หัวข้อท่ี 2 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวข้อท่ี 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน 

แก้ไข และฟ้ืนฟู ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

หัวข้อท่ี 4 การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา

หัวข้อท่ี 8 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร
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สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553
เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

....................................................................
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ข่าวท่ี 01/11                                                           
วันท่ี 16 พฤศจิกายน  2553          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมงบประมาณ  ช้ัน 3  อาคารรัฐสภา  3    ถนนอู่ทองใน                   
นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน  นายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุม                 
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  กฎหมาย 
 1. เรื่อง   การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 2. เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ....  
 3. เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. .... 
 4. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 6. เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไป 
  เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. ....  
  7. เรื่อง   มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ 
  8.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..)   
    พ.ศ. ....  
   9.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. .... 
  10.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดตําแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และร่างกฎกระทรวง 
   กําหนดตําแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและเทียบตําแหน่ง 
  
 เศรษฐกิจ 

 11. เรื่อง   ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) 
 12. เรื่อง   การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  13. เรื่อง   มาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย  
 14.  เรื่อง   ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ 

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม)  
  15.   เรื่อง  ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
     ช่วงบางใหญ่- บางซ่ือ 
 16.  เรื่อง  การขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อจัดซ้ือ 
   ผ้าห่มนวมช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผ้าห่มนวม 
 17.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและการจัดต้ังสถาบันพลาสติก  
 18.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง          
   รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  
   ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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  19.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงิน  
    สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย  
    และวาตภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (ภาคใต้)  
  20.  เรื่อง  นโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2554  
  21.   เรื่อง  ขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ  
    ประมาณ พ.ศ. 2554 
  22. เรื่อง  ผลการดําเนินการของคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบ  
    อุทกภัย 
 
 สังคม 
 23. เรื่อง   ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้าน 

 ระบบประสาท 
  24.    เรื่อง   ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 ปี  และขอเงินประเดิม 
 25. เรื่อง  ขอกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม่ 
   
  ต่างประเทศ 
 26.  เรื่อง  รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Aichi – Nagoya Ministerial Meeting on  

 REDD+Partnership ณ เมือง  นาโงย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น  
 27. เรื่อง   การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุนเพื่อจัดต้ังระบบเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทร 

 อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 28. เรื่อง   การจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราช 
    อาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
  29.   เรื่อง   แผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง 
 30. เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาการจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดไปปฏิบัติงานในอ่าวเอเดนและ 

 ชายฝ่ังโซมาเลีย 
   31. เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ 16 

  32.   เรื่อง   รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เมืองนาราและกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นของรัฐมนตรี 
 ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

  33. เรื่อง      รายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทน 
                กรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
 34.  เรื่อง   ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์)  
  35.  เรื่อง  รายงานการประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
   
  เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
  36. เรื่อง   สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 
 37.  เรื่อง    สรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนตุลาคม 2553  
  38.  เรื่อง   ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2553 และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน   
     2553 
   39.   เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที่ 39  
  40.  เรื่อง    สรุปสถานการณ์ภัยหนาว อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่  
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      15 พฤศจิกายน 2553) 
   41.  เรื่อง การนําเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ 
 42.  เรื่อง   แผนปฏิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2553   
    กระทรวงคมนาคม และมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและโคม 
    ควันขนาดใหญ่ 
 43.  เรื่อง   รายงานสถานการณ์นํ้าในรอบสัปดาห์ (วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2553) 
 
 แต่งต้ัง  
 44. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน   
   คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
      2. การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อ  
       การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
      3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบ 
       จากโครงการฝายราษีไศล 
      4. แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา 
      5. แต่งต้ังข้าราชการ  (กระทรวงศึกษาธิการ) 
      6. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  7. การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  8. การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย   
   การเกษตร  
   9. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ  
 

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย 

1. เร่ือง  การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช.... (มาตรา  
93-มาตรา 98)  และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช.... (มาตรา 190) รวม 2 ฉบับ  
ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและ
ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ   โดยให้แก้ไขหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช
.... (มาตรา 93-มาตรา 98)  จาก “...เกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เป็น “...เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”  
แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป ท้ังน้ี ให้แจ้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย  
 
2. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 (ร่างมาตรา 3)  
   2. บทนิยาม  
   แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “สัตว์” “การจําหน่ายเน้ือสัตว์” และได้กําหนดคํานิยาม เช่น                   
“เน้ือสัตว์” “การประกอบกิจการฆ่าสัตว์” “โรงฆ่าสัตว์” “โรงพักสัตว์” “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “คณะกรรมการ 
ประจําจังหวัด” เป็นต้น (ร่างมาตรา 4)  
  3. หมวด 1 คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
   กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการ                 
ฆ่าสัตว์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรม                    
โยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และนายกสัตวแพทย
สภา เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งต้ังจํานวนไม่เกินสามคน  
เป็นกรรมการ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญหรือ
ประสบการณ์ในด้านการค้า การลงทุน หรือการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยมีอํานาจหน้าท่ีให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีในการกําหนด
มาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ท่ีได้มาตรฐาน  และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 14 พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ กํากับดูแลการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  (ร่างมาตรา 6 ถึงร่างมาตรา 14)  
  4. หมวด 2 การประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
   กําหนดการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์และประกอบกิจการฆ่าสัตว์  โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจําจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการ  
กําหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์สามารถโอนให้แก่บุคคลอ่ืนได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต  ส่วนกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตายก็ให้โอนไปเป็นของทายาท  กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการฆ่าสัตว์  ต้องแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ (ร่างมาตรา 15 ถึงร่างมาตรา 30)  
  5. หมวด 3 การฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  
   กําหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์เพื่อตรวจสอบและควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเน้ือสัตว์  ต้อง
แต่งต้ังจากสัตวแพทย์ หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาและฝึกอบรมด้านการตรวจโรคในสัตว์หรือการตรวจเน้ือสัตว์จากในประเทศหรือ
ต่างประเทศตามหลักสูตรท่ีกรมปศุสัตว์กําหนดและได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา  และได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์  



 5 

และการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา 31 ถึงร่างมาตรา 40)  
  6. หมวด 4 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  
   กําหนดให้ผู้อนุญาตมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีคําส่ัง  และมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําส่ังพักใช้ในใบอนุญาต  หรือผู้รับ
ใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตและได้กระทําการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาต (ร่างมาตรา 41 และถึงร่างมาตรา 45)  
   7. หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่  
   กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปในสถานท่ีที่มีการฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ สถานที่
จําหน่ายเน้ือสัตว์ มีอํานาจส่ังให้หยุดยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  ซึ่งเป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  รวมท้ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีอาญาด้วย (ร่างมาตรา 46 ถึงร่างมาตรา 50)  
  8. บทกําหนดโทษ  
   กําหนดโทษของการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใช้เกณฑ์ในการกําหนดโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาคือ  การจําคุกหน่ึงปีต่อโทษปรับสองหม่ืนบาท  โดยกําหนดให้อธิบดีสามารถเปรียบเทียบปรับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ีได้  เว้นแต่กรณีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ท่ีไม่ได้มี
การยกเว้น (ร่างมาตรา 51 ถึงร่างมาตรา 60)  
   9. บทเฉพาะกาล  
   กําหนดให้กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําส่ังท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา 61 ถึงร่างมาตรา 65)  
  10. อัตราอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย  
   กําหนดอัตราอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติน้ี  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบันตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี  
 
3. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี  
  1. เห็นควรให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. .... ไว้ก่อน โดยยังคงให้
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 ใช้บังคับไปพลางก่อน เน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายอ่ืนที่จะใช้
บังคับแทนได้  
  2. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อดําเนินการยกร่างกฎหมายกลาง
เกี่ยวกับการควบคุมการใช้เสียงเป็นการทั่วไป แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง  
   
4. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ   โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปประกอบการพิจารณาด้วย  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนําเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป 
  
5. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคําว่า “พันธ์ุพืช” “พันธ์ุพืชพื้นเมืองท่ัวไป” “การดัดแปรสารพันธุกรรม” “นักปรับปรุงพันธ์ุ
พืช” และ “ชุมชน” (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดตําแหน่งคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชเพิ่มเติมคืออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และ
แก้ไขช่ือจาก “ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย” เป็น “อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” (แก้ไข
เพิ่มเติมร่างมาตรา 5)   
   3. กําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของพันธ์ุพืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 12 
และร่างมาตรา 13)  
  4. แก้ไขข้ันตอนการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 21)  
  5. เพิ่มเติมการคุ้มครองผู้ย่ืนคําขอจากการกระทําละเมิดหรือกระทําการโดยไม่สุจริตต่อพันธ์ุพืชที่มีการ ย่ืนขอจด
ทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่  โดยผู้ย่ืนคําขอสามารถเรียกค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 31)  
  6. กําหนดการป้องกันการลักลอบในกรณีท่ีนําพันธ์ุพืชที่จดทะเบียนแล้วไปจดซ้ําท้ังในและต่างประเทศ  
(ร่างมาตรา 34)  
   7. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับชุมชน  เพื่อให้ชุมชนใดก็ตามที่มีการอนุรักษ์และพัฒนาพันธ์ุพืชสามารถขอรับเงินจาก
กองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดังกล่าวได้ (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 44)   
  8. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป  พันธ์ุพืชป่าหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของพันธ์ุพืชดังกล่าว  เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  และข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธ์ุพืช  จํานวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธ์ุพืช ข้อผูกพันของ 
ผู้ได้รับอนุญาต  การกําหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธ์ุ  รายการอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 52 และร่างมาตรา 53)  
  9. เพิ่มเติมโทษของผู้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืช
ดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยแล้วไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ทราบ (แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 66/1) 
 
6. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้
เงิน พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตก
ทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า  โดยท่ีพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 มาตรา 47/2 บัญญัติให้ผู้รับบํานาญปกติ หรือผู้รับบํานาญพิเศษ เพราะ
เหตุทุพพลภาพ  อาจนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของสถาบันการเงินท่ีผู้รับ
บํานาญจะนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ร่างข้อ 2)  
   2. กําหนดให้กรมบัญชีกลางมีอํานาจในการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางกับสถาบันการเงิน  
เพื่อให้ผู้รับบํานาญมีสิทธิในวันท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ร่างข้อ 3-4)   
   3. กําหนดให้ผู้รับบํานาญจะต้องยินยอมให้กรมบัญชีกลางหักบํานาญรายเดือนเพื่อชําระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบัน
การเงิน  และกําหนดให้การหักบํานาญรายเดือนเพื่อชําระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินเป็นการชําระเงินให้แก่ทางราชการในลําดับ
แรก  ถัดจากหน้ีภาษีอากรและหน้ีสหกรณ์ (ร่างข้อ 5 – 6)  
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  4. กําหนดวิธีปฏิบัติและเง่ือนไขเกี่ยวกับการย่ืนคําร้องขอหนังสือรับรองต่อส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบํานาญ  
(ร่างข้อ 7-9)  
  5. การพิจารณาให้กู้เงินต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและสถาบันการเงิน  และวิธีปฏิบัติ
ในการหักเงินบํานาญให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (ร่างข้อ 11-12)  
  6. วิธีปฏิบัติในการชําระคืนเงินกู้กรณีผู้รับบํานาญผิดสัญญากู้เงินหรือถึงแก่ความตายให้เป็นไปตามที่          
กรมบัญชีกลางกําหนด (ร่างข้อ 13)  
 
7. เร่ือง  มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ 
  คณะรัฐมนตรี 

1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ  และอนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
1.2 ร่างกฎกระทรวง  ฉบับท่ี.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 

รัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของ 
กระทรวงแรงงานไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอเรื่องน้ีต่อคณะกรรมการ      
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น แล้วส่งผลการพิจารณาให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป  
   ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า  
  1. โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีข้ึนและพึ่งตนเองได้ ดังน้ัน  เพื่อเป็นการ
บรรเทาภาระภาษีให้แก่คนพิการ  อันจะทําให้มีเงินเพื่อใช้ดํารงชีพเพิ่มข้ึน  รวมทั้งจูงใจให้ภาคเอกชนดําเนินการให้คนพิการได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และสนับสนุนให้
นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้มีการจ้างคนพิการเข้าทํางานเพิ่มขึ้น  จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
เพิ่มเติม  
  2. การดําเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าวจะต้องดําเนินการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง  ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
   3. มาตรการภาษีดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่คนพิการ  ทําให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีข้ึน  และช่วย
จูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการ  ตลอดจนช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการท่ีได้มี
การจ้างคนพิการ  และช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐสําหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนพิการ  ทั้งน้ี มาตรการภาษีน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีเพียงเล็กน้อย  แต่จะมีส่วนช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐได้อีกทางหน่ึง  
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกามีสาระสําคัญ ดังน้ี   
   1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับเงินได้ขององค์กรเอกชนท่ีจัดให้คน
พิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นจํานวนร้อย
ละร้อยของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว  แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึง
ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวน้ัน  และหรือรายจ่ายในการจัดสร้างและการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนท่ีเปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป  โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือ
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เพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
   1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล  สําหรับเงินได้ของนายจ้างหรือ             
เจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการเข้าทํางาน  ท่ีจ้างคนพิการเข้าทํางานมากกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการน้ัน  โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่า
หน่ึงร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดเป็นจํานวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการดังกล่าว  ท้ังน้ี ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
  2. ร่างกฎกระทรวงมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้พึงประเมินท่ีผู้มีเงินได้เป็น
คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย  
และมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีท่ีได้รับ  เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหน่ึงแสนเก้าหมื่นบาทในปีภาษีน้ัน 
 
8. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ดําเนินการต่อไปได้   โดยให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
19 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. เพิ่มเติม (8/1) ของข้อ 1 เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจหน้าท่ีสนับสนุนการบังคับคดีอาญา
และการบังคับใช้กฎหมาย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มหลักประกันความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
(ร่างข้อ 1)  
   2. เพิ่มเติม (10) ของข้อ 2 ให้มีสํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมายในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ 2)  
  3. เพิ่มเติม (10) ของข้อ 3 เพื่อให้สํานักงานบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมายมีอํานาจหน้าที่ เช่น 
สนับสนุนการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย  เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานอ่ืน  ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามหมายจับ
โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี  ตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่  การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยมิชอบของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
 
9.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดให้การแจ้งไม่ใช้รถมี 2 กรณี ได้แก่ การแจ้งไม่ใช้รถช่ัวคราว ครั้งละ 2 ปี และการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป   
(ร่างข้อ 3)  
 2. กําหนดหลักฐานการแจ้งไม่ใช้รถ และการย่ืนคําขอตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดต่อนายทะเบียน (ร่างข้อ 4)  
 3. กําหนดให้กรณีเจ้าของรถแจ้งไม่ใช้รถช่ัวคราวไว้แล้ว มีความประสงค์จะใช้รถหรือจะแจ้งไม่ใช้รถช่ัวคราวต่อไปอีก 
ก่อนถึงวันครบกําหนด 2 ปี ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนท้องท่ีที่แจ้งไม่ใช้รถน้ัน หากไม่ย่ืนภายในระยะเวลาให้เจ้าของรถมีหน้าที่ 
เสียภาษีประจําปี พร้อมกับเงินเพิ่มตามกฎหมาย  (ร่างข้อ 5)  
 4. กําหนดให้กรณีเจ้าของรถแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้แล้วมีความประสงค์จะใช้รถ ให้ย่ืนคําขอต่อ นายทะเบียนรถ  
(ร่างข้อ 6) 
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10.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดตําแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และร่างกฎกระทรวงกําหนดตําแหน่งข้าราชการ
อัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและเทียบตําแหน่ง 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดตําแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และ                
ร่างกฎกระทรวงกําหนดตําแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและเทียบตําแหน่ง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดตําแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้ตําแหน่งอธิบดี
อัยการฝ่ายคดีกิจการอัยการสูงสุด และอธิบดีอัยการฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เป็นตําแหน่งพนักงานอัยการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดตําแหน่งข้าราชการอัยการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและเทียบตําแหน่งข้าราชการอัยการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนกับตําแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้ตําแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายคดีกิจการอัยการสูงสุดเทียบ
กับตําแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายคดี และตําแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เทียบกับตําแหน่งอัยการ
พิเศษฝ่ายวิชาการ 
 

เศรษฐกิจ 
 
11.  เร่ือง  ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ                    
ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี   
  1.  เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีสูง   และร่างแผนปฏิบัติการพื้นที่นําร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่  น่าน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีต้นแบบท่ีมีการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม 
และนําไปขยายผลในพื้นท่ีอื่น ตลอดจนกลไกการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ   
  2.  มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาบรรจุแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการน้ีไว้ในแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งความเห็นของสํานักงบประมาณ ในประเด็นความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเฮมพ์
ตามยุทธศาสตร์ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ส่วนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์
บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)  วงเงิน 72.350 ล้านบาท และแผนปฏิบัติการโครงการนําร่องพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2554-2555) วงเงิน 17.549 ล้านบาท  รวมวงเงินทั้งส้ิน 89.899 ล้านบาท  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายในกรอบงบประมาณท่ีได้รับไว้แล้ว และสําหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอคําขอต้ังงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนตามความจําเป็นและเหมาะสม  รวมท้ังต้องตรวจสอบและกําหนดแผนงาน/โครงการไว้ในแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ของหน่วยงานตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  รายงานว่า สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี 
(22  กันยายน 2552) ในส่วนของ สศช.  ได้มอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นท่ีสูง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552–มิถุนายน 2553 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการฯ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บน
พื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)  ดังน้ี   
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 1.  สาระสําคัญร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) 
  1.1  วัตถุประสงค์ 
   1.1.1  เพื่อให้แนวทางการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552-2556) และนําไปสู่การพัฒนาเฮมพ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
   1.1.2  เพื่อสร้างความเช่ือมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพ์บนพื้นท่ีสูง โดยบูรณาการแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 
   1.1.3  เพื่อให้มีกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาเฮมพ์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ                
พื้นที่สูง 
  1.2  แผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 
  เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นท่ีสูงอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นท่ีสูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) โดยมีข้อเสนอ 
รวมทั้งส้ิน 9 แผนงาน 23 โครงการ สรุปได้ดังน้ี  
   1.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพันธ์ุ 
การศึกษาเขตกรรม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงาน12 โครงการ วงเงิน  34.25  ล้านบาท  โดยมี
มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก จําแนกตามแผนงาน/กิจกรรม  ดังน้ี 
    (1) แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธ์ุและผลิตเมล็ดพันธ์ุ จํานวน 4 โครงการ  
โดยเน้นการพัฒนาพันธ์ุเฮมพ์ท่ีมีปริมาณสาร  Tetra  Hydro Cannabinol  (THC)  ตํ่ากว่าร้อยละ  0.5 %  มีผลผลิตเส้นใย  
หรือปริมาณเมล็ดสูง และมีคุณภาพดี  
    (2) แผนงานที่ 2  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพ่ือเพิ่มผลผลิตเฮมพ์                       
จํานวน 2   โครงการ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับเฮมพ์และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร THC และ              
ระดับความสูงของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใช้ปัจจัยในการผลิต  
    (3) แผนงานที่ 3  ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการ 
แปรรูป  จํานวน   4 โครงการ  โดยเน้นการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเส้นใย และกระบวนการทอผ้าให้มีคุณภาพ  
    (4) แผนงานที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าจากเฮมพ์ จํานวน  
2  โครงการ โดยเน้นการศึกษาต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตเส้นใยและการแปรรูปเฮมพ์ 
   1.2.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการปลูก และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการส่งเสริมเกษตรกรปลูก 
เพื่อผลิตเส้นใยภายใต้ระบบควบคุมและการแปรรูปจากเส้นใย ประกอบด้วย 2 แผนงาน 5 โครงการ วงเงิน 25.85  ล้านบาท    
มีมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
จําแนกตามแผนงาน/กิจกรรม  ดังน้ี 
    (1) แผนงานที่ 5 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเส้นใยภายใต้ระบบควบคุม  จํานวน 3 
โครงการ โดยเน้นการส่งเสริม และพัฒนากลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเฮมพ์ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มขออนุญาตปลูก 
และผลิตเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมของรัฐ โดยรับเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์เพื่อนํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์  
    (2) แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเส้นใย  จํานวน 2 โครงการ โดยเน้นการ
พัฒนากระบวนการแปรรูปจากเส้นใยให้มีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการตลาด 
   1.2.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 โครงการ 
วงเงิน 1.35  ล้านบาท โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  จําแนกตามแผนงาน/กิจกรรม ดังน้ี 
     แผนงานที่ 7 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ จํานวน  1 โครงการ  
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โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีการผลิตเฮมพ์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการดําเนินการทั้งทางด้านการผลิต
และการค้าร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
   1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ เป็นการปรับปรุงกฎ  ระเบียบ และกลไกการ              
ดําเนินงาน ประกอบด้วย 2 แผนงาน 5 โครงการ วงเงิน 10.90  ล้านบาท โดยมีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงมหาดไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  จําแนกตามแผนงาน/กิจกรรม ดังน้ี 
     (1) แผนงานที่ 8 การปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง จํานวน 1 โครงการ  
โดยเน้นการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฮมพ์ 
     (2) แผนงานที่ 9 การอํานวยการและประสานงาน  จํานวน  4 โครงการ โดยเน้นการ
กําหนดกลไกการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในรูปของคณะกรรมการกํากับดูแล หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
 2.  การดําเนินการในพื้นที่นําร่อง 
 เพื่อผลักดันแผนยุทธศาสตร์การปลูกเฮมพ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง และแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่
สูง ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จําเป็นต้องมีการวางระบบและศึกษาจากพื้นที่นําร่องท่ีมีความเหมาะสมและมีศักยภาพใน
การดําเนินงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผล  ดังน้ี 
  2.1  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่นําร่อง เพื่อให้ได้พื้นท่ีที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงาน โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์ใน 3 ด้าน ดังน้ี  (1) ระดับความสูงของพ้ืนที่ (2) ความพร้อมของชุมชนในพื้นที่  (3)  ความพร้อมของหน่วยงานใน
พื้นที่  
   ทั้งน้ี ผลการพิจารณาจากเกณฑ์การกําหนดพื้นท่ีที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553-2557) สรุปได้ว่าพื้นที่ท่ีมีความสูงเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ ระยะท่ี 1 ได้แก่ พื้นท่ีชนเผ่าม้งใน 5 จังหวัด 
ประกอบด้วยเชียงใหม่ น่าน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์   สําหรับพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ ระยะที่ 2  
จะได้มีการประเมินผลจากการดําเนินงานในพื้นที่นําร่องระยะท่ี 1 เพื่อกําหนดพื้นท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม โดยพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่
สําคัญ  

  2.2  แผนปฏิบัติการพ้ืนที่นําร่องการพัฒนาเฮมพ์  เพื่อสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงได้อย่าง
เป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)   ได้กําหนดแผนปฏิบัติการพื้นที่นําร่องการ
พัฒนาเฮมพ์ ใน 5 พื้นที่ ระยะ 2 ปี  (พ.ศ. 2554 – 2555)  ซึ่งจะให้ความสําคัญกับการปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธ์ุ การวิจัยและ
ศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ์  รวมงบประมาณ 17.549 ล้านบาท ได้แก่  
    2.2.1  แผนปฏิบัติการพื้นที่นําร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นท่ีบ้านขุนวาง 
ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง ระยะ 2 ปี  7 แผนงาน 12 โครงการ วงเงินรวม 4,545,000 บาท  
    2.2.2  แผนปฏิบัติการพื้นที่นําร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัดน่าน ในพื้นท่ีบ้านถ้ําเวียงแก  
ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว ระยะ 2 ปี 7 แผนงาน 13 โครงการ วงเงินรวม 3,433,500 บาท  
    2.2.3 แผนปฏิบัติการพ้ืนที่นําร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัดเชียงราย ในพื้นท่ีบ้านพญาเลาอู 
ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง ระยะ 2 ปี 7 แผนงาน 13 โครงการ วงเงินรวม 3,542,500 บาท 
    2.2.4  แผนปฏิบัติการพื้นที่นําร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัดตาก ในพื้นที่บ้านใหม่คีรีราษฎร์
และบ้านใหม่ยอดคีรี ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ ระยะ 2 ปี 6 แผนงาน 11 โครงการ วงเงินรวม 3,360,000 บาท  
    2.2.5  แผนปฏิบัติการพื้นที่นําร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่บ้านทับเบิก  
หมู่ที่ 14 ตําบลวังบาล อําเภอหล่มเก่า  ระยะ 2 ปี 6 แผนงาน 11 โครงการ วงเงินรวม 2,668,000 บาท 
 3.  การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
 เพื่อให้การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีสูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552-
2556) สู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553-2557)   จึงได้กําหนดกลไกการดําเนินงานร่วมกันในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพื้นท่ี ทั้งจากกลไกเดิมท่ี 
มีอยู่ และกลไกใหม่ท่ีจะจัดต้ังเพิ่มเติม ดังน้ี 
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  3.1  กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ท่ีมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าท่ีดําเนินงานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  เป็นกลไกหลักในการกํากับดูแลและการขออนุญาตให้ผลิต  
  3.2  กลไกใหม่ที่จะจัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กันยายน 2552 ได้แก่ 
    3.2.1  คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและส่งเสริมเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การสนับสนุนเฮมพ์เป็นพืช
เศรษฐกิจ และการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการกําหนดแนวทางการควบคุมอนุญาตการปลูก 
การครอบครอง   การเคล่ือนย้าย และการแปรรูปเฮมพ์ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  การปรับปรุงนโยบาย   
และกําหนดแนวทางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  
    3.2.2 คณะอนุกรรมการวิจัยและส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ ท่ีมีผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานอนุกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการฯ เพื่อทําหน้าท่ีในการประสานงานด้านการวิจัยพัฒนาและการส่งเสริมเฮมพ์ในระดับพื้นท่ีให้เกิดการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
  3.3  กลไกใหม่ที่จะเสนอจัดต้ังเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการฯ   กําหนดตามพื้นท่ีนําร่อง  
5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ ดังน้ี 
    3.3.1  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานอนุกรรมการ ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมเป็นอนุกรรมการ ท้ังน้ี 
เพื่อให้เกิดการประสานการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
    3.2.3  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ระดับอําเภอ ประกอบด้วยนายอําเภอเป็น
ประธานอนุกรรมการ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในระดับอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับตําบลและหมู่บ้านร่วมเป็น
อนุกรรมการ ทําหน้าที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานระดับพื้นท่ีทั้งในเรื่องของการขออนุญาตปลูกการครอบครอง การเคล่ือนย้าย 
และการแปรรูป   เป็นต้น 
 
12. เร่ือง  การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงบประมาณ
เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ 
ต่อไปได้   
  ข้อเท็จจริง 
  สํานักงบประมาณเสนอว่า ได้พิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (15 มิถุนายน 2553) แล้ว                   
เห็นสมควรแก้ไขระเบียบฯ ข้อ 18 ข้อ 24 และข้อ 25 ท่ีให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการโอนเปล่ียนแปลง
รายการและรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. เพิ่มเติมหลักการให้สํานักงบประมาณ สามารถกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกําหนดขอบเขตหรือ
ข้อจํากัดของการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือส่ิงก่อสร้างได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 
(ร่างข้อ 3) 
  2. เพิ่มเติมเง่ือนไขการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน (ร่างข้อ 4)  ดังน้ี  
   2.1 เง่ือนไขห้ามโอนงบประมาณออกจากงบบุคลากร 
   2.2 เง่ือนไขห้ามโอนไปดําเนินการรายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
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  3. เพิ่มเติมเง่ือนไขการโอนเงินเหลือจ่ายโดยจํากัดมิให้โอนไปกําหนดเป็นรายการท่ีมีความสําคัญ  
(ร่างข้อ 5) ดังน้ี 
   3.1 รายการอัตราบุคลากรต้ังใหม่ 
   3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน 
แผนการปฏิบัติงานฯ 
   3.3 เพื่อสมทบหรือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป และเพื่อสมทบหรือจัดหา 
ส่ิงก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป 
   3.4 ค่าจัดหายานพาหนะ ยกเว้นการจัดหาทดแทนของเดิม  
 
13. เร่ือง  มาตรการภาษีเพ่ือการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดให้กิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า 
  1. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยสมาคมเจ้าของเรือไทยได้มีข้อเสนอขอให้เจ้าของเรือไทยท่ี
ให้บริการขนส่งทางทะเลภายในประเทศมีสิทธิเลือกขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เน่ืองจากปัจจุบันเจ้าของ
เรือไทยที่ให้บริการขนส่งทางทะเลภายในประเทศ (เรือค้าชายฝ่ัง) ไม่สามารถนําภาษีซ้ือที่ถูกจัดเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ประโยชน์ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทําให้เจ้าของเรือไทยมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
และไม่สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่
ผู้ประกอบการต้องมีการเฉล่ียภาษีซื้อและเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ ตลอดจนเพื่อให้ระบบใบกํากับภาษีต่อเน่ือง
ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องและลดต้นทุนภาษีท่ีแฝงอยู่ในค่าขนส่ง จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
  2. การปรับปรุงกฎหมายภายใต้มาตรการภาษีดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้การบริหารจัดการกระแสเงินสดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจเรือค้าชายฝ่ัง และลดปัญหาอันเกิดจากความผิดพลาดในการเฉล่ียภาษีซ้ือ
ระหว่างกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้กิจการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยเรือเดินทะเลที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษี  
มูลค่าเพิ่มได้   
 
14. เร่ือง  ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรี 

2. เห็นชอบในหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นที่          
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504  โดยให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติการผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือ      
รัฐวิสาหกิจได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบน้ี  โดยเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายหุ้น
ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ยกร่างขึ้นตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  
แล้วดําเนินการต่อไปได้    
  2. เม่ือระเบียบตามข้อ 1 มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
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และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายกิจการหรือ
หุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ในกรณีการจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นที่ได้มา 
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นในกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองร่วมอยู่ด้วย จะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน 
จึงจะดําเนินการได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า 
  1. ปัจจุบันสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้มีการขยายขอบเขตในการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  ประกอบกับธุรกรรมในตลาดเงินมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐให้สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากการปล่อยสินเช่ือแล้ว การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเงินและตลาดทุนที่เหมาะสมกับลักษณะเงินทุนยังเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการสร้างผลตอบแทนให้แก่
กิจการและลดการสูญเสียโอกาสทางการเงิน ซ่ึงการแสวงหาประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวหมายความรวมถึงการลงทุนในหุ้นหรือตราสาร
ทุนของกิจการต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องจําหน่ายออกไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและทันท่วงทีด้วย  
  2. นอกจากน้ี การดําเนินกิจการของธุรกิจสถาบันการเงินเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และส่งผลกระทบต่อลูกค้า 
ผู้ประกอบธุรกิจ ทําให้ลูกค้าท่ีประสบปัญหาจํานวนหน่ึงโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ปรับโครงสร้างหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุน  ซึ่งถือเป็นเร่ืองปกติธุรกิจ จากสภาวการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐจําเป็นต้องได้มาซึ่งหุ้นในกิจการต่าง ๆ ท่ีได้มีการปรับโครงสร้างหน้ี และมีความจําเป็นต้องจําหน่ายหุ้นที่ได้มาดังกล่าวออกไป
ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายกิจการหรือหุ้นฯ ดังน้ี 
   3.1 รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด  (มหาชน) บรรษัทประกัน           
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ได้รับการยกเว้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ  
   3.2 รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท   
ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
  4. กค.พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายกิจการหรือหุ้นฯ กําหนดให้
การจําหน่ายกิจการหรือหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงเจ้าสังกัด รวมทั้งต้องผ่านความเห็นชอบเกี่ยวกับวิธีการ
จําหน่ายและราคาจากคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นภายใต้ระเบียบดังกล่าว ซ่ึงการปฏิบัติตามวิธีการและข้ันตอนต่าง ๆ ดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติท่ียุ่งยากในการจําหน่ายจ่ายโอนหุ้น และไม่ทันต่อสถานการณ์ด้านราคาหุ้นที่อาจเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว รวมท้ังจะทําให้เกิดความไม่คล่องตัวต่อการดําเนินกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปัจจุบัน ซ่ึงจะต้องจําหน่าย
จ่ายโอนหุ้นท่ีได้มาจากบริหารสภาพคล่องโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้งหุ้นท่ีรับโอนชําระหน้ีจากลูกหน้ีจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนสูงสุด  

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. เพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการยกเว้นหรือผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี (ร่างข้อ 3 เพิ่มเติมข้อ 11) 
  2. ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบน้ีกําหนดวิธีปฏิบัติในการ
จําหน่ายจ่ายโอนหุ้นตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง และให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะกรรมการตามข้อ  
7 ของระเบียบฯ โดยอนุโลม (ร่างข้อ 3 เพิ่มเติมข้อ 13) 
  3. สําหรับกรณีของส่วนราชการที่ได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบน้ี มีข้อพิจารณาว่า            
สมควรจะยังคงให้มีคณะกรรมการที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติในการจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส และเพื่อ
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ประโยชน์ของทางราชการเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ จึงได้กําหนดให้นําเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการในข้อ 6 และหน้าท่ีของ
คณะกรรมการในข้อ 7 ของระเบียบฯ มาใช้บังคับกับกรณีน้ีโดยอนุโลมด้วย (ร่างข้อ 3 เพิ่มเติมข้อ 12)  
 
15.  เร่ือง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
   คณะรัฐมนตรี  

  1.  เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2553  (เรื่อง  ผลการประชุม                 
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2553) ท่ีให้มีเอกชนเข้าร่วมลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและบริหารจัดการเดินรถของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ในรูปแบบ PPP Gross Cost น้ัน  ให้สามารถดําเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ 
สําหรับช่วงบางใหญ่ – เตาปูน 1 ราย  ตามมติคณะกรรมการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  

  2.  สําหรับการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ ช่วงเตาปูน – บางซ่ือ  เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน                        
แห่งประเทศไทย (รฟม.)  ดําเนินการศึกษาให้ได้ข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเด็นกฎหมาย และข้อดี – ข้อเสียในการ        
ดําเนินการตามแนวทางต่าง ๆ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 

  3. ให้กระทรวงคมนาคม  (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง   
ช่วงเตาปูน – บางซื่อ รวมท้ังข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงคมนาคม  (คคง) รายงานว่า 

1.  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)   มีหนังสือท่ี รฟม 007/1173 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 
เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่- 
บางซ่ือ สรุปได้ดังน้ี  
   1)  การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ  
   รฟม. มีคําส่ังที่ 61/2553 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงาน
ระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เพื่อทําหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 14  

 2)  ผลประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ (ซึ่งต่อไปน้ีจะใช้คําย่อว่า “คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ”)  ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2553 
ที่ปรึกษา BBML  ซ่ึง รฟม.  ได้ว่าจ้างเพื่อให้ทําหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่           
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  กําหนด ตามมาตรา 7 และจัดทําร่างประกาศเชิญชวน  
ขอบเขตโครงการ เง่ือนไขสัญญาและความเห็นประเมินการคัดเลือกให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการตามโครงการตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกเชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ได้นําเสนอรายละเอียดการดําเนิน
โครงการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการคัดเลือกให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการตามโครงการ ดังน้ี  

 2.1)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฯ  มีโครงสร้างเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบยกระดับ ระยะทางรวม
ประมาณ 23   กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าจํานวน 16  สถานี เส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เริ่มต้นจากสถานีปลายทาง
ของรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  (สายเฉลิมรัชมงคล)  ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อไปยังสถานีเตาปูนซ่ึงเป็น
สถานีเช่ือมต่อระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายและเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง และจากสถานีเตาปูนมีเส้นทางไป
ส้ินสุดปลายทางท่ีสถานีคลองบางไผ่ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของศูนย์ซ่อมบํารุงระบบรถไฟฟ้าด้วยโครงการฯ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือช่วง
บางใหญ่ – เตาปูน (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) เป็นส่วนของเส้นทางสายสีม่วงฯ โดยตรง และช่วงเตาปูน – บางซื่อ   (ส่วน
ของเส้นทางว่ิงระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางซื่อไม่รวมตัวสถานี) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายจาก 
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บางซ่ือ - ท่าพระ แต่เน่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้เริ่มดําเนินการก่อนโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย   
จึงกําหนดให้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน – บางซื่อ อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ด้วย เพื่อให้สามารถ
เช่ือมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับเส้นทางรถไฟสายสีนํ้าเงินได้เม่ือการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วเสร็จ โดยแบ่ง
สัญญาก่อสร้างงานโยธาออกเป็น 4 สัญญา (สัญญาที่ 1 – 3 และสัญญาที่ 6) และแบ่งสัญญางานลงทุนระบบรถไฟฟ้าและให้บริการ
เดินรถออกเป็น 2 สัญญา (สัญญาท่ี 4 ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน และสัญญาท่ี 5 ช่วงเตาปูน – บางซื่อ)  

  2.2) แผนการเดินรถของเส้นทางสายสีม่วงกําหนดให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการต่อจากสายสีนํ้าเงิน
จากสถานีปลายทางที่บางซ่ือผ่านเส้นทางช่วงส้ันๆ (ช่วงเตาปูน – บางซื่อ) ถึงสถานีเตาปูน และผู้โดยสารท่ีต้องการเดินทางต่อไปใน
เส้นทางสายสีม่วงจะต้องเปล่ียนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูนซึ่งกําหนดให้เป็นสถานีเปล่ียนถ่ายผู้โดยสารระหว่างขบวนรถไฟฟ้าสาย
สีม่วงและสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งมีรางอยู่ต่างระดับกัน  และไม่เช่ือมต่อกันทางกายภาพ  ในขณะเดียวกันผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ในเส้นทางสายสีม่วงท่ีต้องการเดินทางต่อในสายสีนํ้าเงินก็สามารถเดินทางได้ด้วยวิธีเดียวกัน 

  2.3) ถึงแม้ว่าเส้นทางสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน – บางซ่ือ กําหนดให้อยู่ในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้ว แต่ด้วยสภาพทางกายภาพที่รางของสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายและสายสีม่วงอยู่คนละระดับ ไม่สามารถ
เช่ือมต่อกันได้ ทําให้การดําเนินโครงการในส่วนของการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดินรถ  (ซ่ึงต่อไปจะใช้คําย่อว่า 
“ลงทุน” และจะใช้คําย่อว่า “ผู้ลงทุนฯ”  สําหรับผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดินรถ) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  และไม่
เหมาะสมที่จะมีการลงทุนฯ โดยเอกชนผู้ลงทุนฯ  ในสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-เตาปูน  เพราะขบวนรถไฟฟ้าท่ีว่ิงระหว่างสถานีบางซ่ือ
และสถานีเตาปูนไม่มีรางต่อเช่ือมเพื่อว่ิงไปรับการซ่อมบํารุงที่ศูนย์ซ่อมบํารุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่บางใหญ่ได้ ดังน้ัน  ท่ี
ปรึกษา BBML  จึงเสนอการลงทุนฯ ช่วงเตาปูน – บางซื่อ  โดยเอกชนรายอ่ืน แยกต่างหากจากช่วงบางใหญ่ – เตาปูน ซึ่งเอกชนผู้
ลงทุนฯ รายใหม่น้ีจะต้องมีศูนย์ซ่อมบํารุงสําหรับรถท่ีว่ิงระหว่างสถานีบางซ่ือและสถานีเตาปูนสามารถว่ิงเข้าไปรับการซ่อมบํารุงได้  
ซึ่งได้แก่ผู้ลงทุนฯ สายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายซึ่งมีศูนย์ซ่อมบํารุงอยู่ที่บริเวณเพชรเกษม 48 หรือผู้ให้บริการสายสีนํ้าเงิน  ซึ่งมีศูนย์ซ่อม
บํารุงอยู่ท่ีบริเวณห้วยขวางอยู่แล้ว  โดยในการคัดเลือกจะต้องพิจารณาข้อดี – ข้อเสีย ทางด้านเทคนิค   แผนการดําเนินการและ
ความสะดวก ฯลฯ ของผู้โดยสาร   

  2.4)  คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ พิจารณาการนําเสนอรายละเอียด                        
การดําเนินโครงการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการคัดเลือกให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการโครงการ  โดย รฟม. และที่ปรึกษา BBML 
แล้ว  และมีความเห็นว่า  สภาพทางกายภาพของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ   ทําให้การดําเนินโครงการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า
และให้บริการเดินรถถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน และในแต่ละส่วนจําเป็นต้องให้คัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนแยกจากกัน น่ันคือมี
ความเหมาะสมที่จะให้มีการลงทุนฯ โดยเอกชน 2 ราย โดยจะดําเนินการตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2553 ที่ให้มีเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ    ใน
รูปแบบ PPP Gross Cost น้ัน ให้สามารถดําเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนสําหรับ ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน  1 ราย และช่วง
เตาปูน – บางซื่อ  อีก 1 ราย   

  2.5) รฟม.  ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ประกอบกับการนําเสนอ
รายละเอียดการดําเนินโครงการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการคัดเลือกให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการน้ีของท่ีปรึกษา 
BBML  แล้ว เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ที่เห็นสมควรให้มีการคัดเลือกเอกชนในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ฯ 2 ราย  สําหรับช่วงบางใหญ่ – เตาปูน  (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) และช่วงเตาปูน – บางซ่ือ แยกจาก
กัน  ซ่ึงจะสามารถแก้ปัญหาการดําเนินโครงการท่ีเกิดจากสภาพทางกายภาพได้  จึงเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้
พิจารณาแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2553 (ข้อ 2) ท่ีให้มีเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ น้ัน 
สามารถดําเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ สําหรับช่วงบางใหญ่เตาปูน 1 ราย และช่วงเตาปูน – บางซื่อ อีก 1 ราย 

 3) คค. มีหนังสือ คค ด่วนมาก ที่ คค (ปคร) 0805.2/190 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เสนอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอหารือแนวทางท่ีถูกต้อง ชัดเจนในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 ซึ่งสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ท 6411 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 แจ้งแนวทางการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 (เรื่อง การติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี) อนุมัติให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติว่า กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานถือปฏิบัติในเรื่องใด หน่วยงาน
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จะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด หากหน่วยงานใดไม่สามารถปฏิบัติตามมติได้ให้เสนอขอทบทวนหรือยกเว้นการไม่
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีทันทีก่อนที่จะมีการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือทันทีเมื่อเริ่มมีการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
   4) คค. พิจารณาแล้วเห็นว่า  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553   ได้เห็นชอบในหลักการให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฯ  ในรูปแบบ PPP Gross Cost    ตามที่ได้นําเสนอไว้ในรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฯ ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552  จึงเห็นสมควรดําเนินการตามผลรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ซ่ึงได้นําเสนอรูปแบบการลงทุนและการให้บริการเดินรถสําหรับช่วงเตาปูน – บางซ่ือแยกเฉพาะ
ช่วงไว้ 4 รูปแบบ  และการพิจารณาศึกษาประเด็นทางกฎหมายในแต่ละรูปแบบให้ชัดเจนก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
16. เร่ือง การขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือจัดซื้อผ้าห่มนวมช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าห่มนวม  
  คณะรัฐมนตรี 
  1. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยจัดหาผ้าห่มตามความต้องการของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ในพื้นที่ท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  2. ให้จังหวัดจัดซื้อเครื่องกันหนาวได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยให้ซื้อจากกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าห่มนวมท่ีจดทะเบียนท่ีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้สํารวจแล้ว ในราคาผืนละไม่เกิน 180 บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ ขอให้
กรมบัญชีกลางขยายวงเงินให้จังหวัดจัดซ้ือเครื่องกันหนาวได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
  3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อผ้าห่มนวมจากกลุ่มอาชีพ
ผู้ผลิตผ้าห่มนวมที่จดทะเบียนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สํารวจแล้ว เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ด้วย 
  4. มอบหมายให้สํานักงบประมาณกําหนดราคาผ้าห่มต่อผืนตามคุณสมบัติของผ้าห่ม เพื่อใช้เป็นราคาในการจัดซื้อ
ผ้าห่มต่อไป  
  5. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระจายเครือข่ายการวัด
อุณหภูมิเพื่อประโยชน์ในการประกาศภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ในแต่ละพื้นท่ีได้ตรงกับความเป็นจริงด้วย 
  6. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการส่งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) โดยเร็ว 
  7. ให้คณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดต้ังศูนย์ประสานการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  มีอํานาจหน้าท่ีเพิ่มเติมเกี่ยวกับอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ 
อุทกภัย (ภัยหนาว) ด้วย  
 
17. เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและการจัดต้ังสถาบันพลาสติก  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  ดังน้ี 
   1. เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก และเห็นชอบในหลักการการจัดต้ังสถาบัน
พลาสติก  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง  สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณรับไปพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันพลาสติก เพื่อใช้ใน
การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รายงานว่า  
  1. อก. โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ประชุมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศ  และเห็นว่า  
อุตสาหกรรมพลาสติกที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยสร้างรายได้มูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท การจ้างงาน 
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350,000 คน มีผู้ประกอบการกว่า 3 ,000 ราย  แต่เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลาสติกประสบปัญหาการชะลอตัวของการเติบโต  ซ่ึง
ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเร่งด่วน  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไม่สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการแข่งขันได้ด้วยตนเอง   
   2. ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2553  
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังสถาบันพลาสติก  
และให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาหาแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณ  เม่ือการจัดต้ังสถาบันและแผนงานโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ได้ปรับปรุงบูรณาการ  และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก  
   3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการจัดการ  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี 
การจัดการ และพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมพลาสติก  
   3.2 การเพิ่มความสามารถทางการตลาด โดยเสริมสร้างศักยภาพตลาดในประเทศทดแทนการนําเข้า และ
สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก  
   3.3 การสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก โดยพัฒนาศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  รวมท้ัง
การศึกษาข้อมูลแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์  
   โดยมีแผนงานโครงการเร่งด่วน ระยะ 5 ปี (ปี 2555 – 2559) งบดําเนินโครงการรวม 720 ล้านบาท ท้ังน้ี 
อก. ได้เพิ่มเติมแผนงานโครงการพัฒนาพลาสติกชีวภาพไว้เป็นภารกิจส่วนหน่ึงของสถาบันพลาสติก  ตามมติ             
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว     
  4. การจัดต้ังสถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติกจะอยู่ในรูปแบบองค์กรอิสระ ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ   
เพื่อทําหน้าท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  โดยภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
สถาบันฯ ประมาณ 10 -12 ล้านบาทต่อปี  ซ่ึงเป็นการยืนยันได้ว่า สถาบันฯ จะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง  และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี สถาบันฯ จะมีรายได้จากการฝึกอบรม การให้คําปรึกษา การบริการข้อมูลและรับทดสอบคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์พลาสติก  
  5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   5.1 ด้านเศรษฐกิจ ในช่วง 5 ปี จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ดังน้ี  
    5.1.1 ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี  จาก 3.18 ล้านตัน เป็น 4.48 ล้านตัน  
    5.1.2 มูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี จาก 2.2 แสนล้านบาท เป็น  
3.3 แสนล้านบาท  
     5.1.3 สามารถยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง  
   5.2 ด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจะได้รับการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก    
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบและการผลิตมากข้ึน  
   5.3 ด้านแรงงาน จะมีการพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่อุตสาหกรรม
พลาสติก  
 
18. เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอเพิ่มเติมว่า ได้ตรวจสอบความเสียหายจาก
อุทกภัยทั้งหมดแล้ว จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จํานวน 
403,947,630 บาท   โดยให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553  ท่ีกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี  
โดยไม่มีข้อผูกพันจํานวนประมาณ  63.3 ล้านบาท และเงินจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาสาธารณสุข  
(โครงสร้างพื้นฐาน) ที่คงเหลืออยู่ประมาณ 582 ล้านบาท  ไปช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยให้ตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณ  



 19 

19. เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (ภาคใต้)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2553 [เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)] อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 งบกลาง จํานวน 3,161,440,000 บาท และอนุมัติให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซึ่งเป็น
หน่วยรับงบประมาณ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยด่วน แล้ว  จึงเห็นควรอนุมัติเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยและวาตภัย) จํานวน  373,182 ครัวเรือน  ครัวเรือนละ 5,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,865,910,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินซ่ึงเป็น
หน่วยรับงบประมาณจากวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมุติไว้แล้ว   ข้างต้น 
 
20. เร่ือง นโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2554 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายอาหาร  ครั้งท่ี 1/2553  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553  ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธาน
กรรมการนโยบายอาหารเสนอ  ทั้งน้ี ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย  
  ข้อเท็จจริง   
  การกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2554 คณะกรรมการนโยบายอาหารได้มีมติเมื่อ
วันท่ี 11 พ.ย. 2553 เห็นชอบการกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าฯ ปี 2554 ดังน้ี  
   1. กากถ่ัวเหลือง  
   (1) การนําเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 1) ในโควตา กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 2 และผู้มีสิทธิ
นําเข้าทั้งส้ิน 8 สมาคม (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เล้ียงไก่เน้ือเพื่อการส่งออก สมาคมผู้
เล้ียงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมการเล้ียงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
ส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ) และมีเง่ือนไขผู้มีสิทธินําเข้าต้องรับซ้ือกากถั่วเหลืองท่ีผลิตจากเมล็ด
ถั่วเหลืองในประเทศของโรงงานสกัดนํ้ามันพืชท้ังหมดในราคาไม่ตํ่ากว่า กก. ละ 11.25 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดนํ้ามัน พืช  ตลาด 
กทม. โดยต้องทําสัญญาการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวไว้กับกระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้งน้ี หากมีผู้ย่ืน
ขอมีสิทธินําเข้ารายใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการนโยบายอาหารพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม  2) นอก
โควตา กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 119  
    (2) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนําเข้าร้อยละ 0  
    (3) การนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย – ออสเตรเลีย (FTA) ตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0  
   (4) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 
5.56  
    (5) การนําเข้าทั่วไป อากรนําเข้าร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท  
    ทั้งน้ี การนําเข้าข้อ (1) – (5) ให้นําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณและช่วงเวลานําเข้า  
  2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
   (1) การนําเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  1) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 20 ปริมาณโควตา 
54,700 ตัน  โดยให้ อคส. เป็นผู้นําเข้าและกําหนดระยะเวลานําเข้าระหว่างวันท่ี 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2554     2) อากรนําเข้านอก
โควตาร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บาท  
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   (2) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนําเข้าร้อยละ 0 กําหนดช่วงเวลานําเข้าระหว่าง 
1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2554 ผู้นําเข้าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานและควบคุมการนําเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  
   (3) การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (FTA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0  
   (4) การนําเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย  1) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 12 
ปริมาณโควตา 7,330.32 ตัน  โดยให้ อคส. เป็นผู้นําเข้า ระหว่างวันท่ี 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2554  2) อากรนําเข้านอกโควตาร้อยละ 
65.70  
   (5) การนําเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญ่ีปุ่น (JTEPA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0  
   (6) การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ญ่ีปุ่น (AJCEP) อากรนําเข้าในโควตาช่วง 1 ม.ค. –  
31 มี.ค. 2554 ร้อยละ 14.50 และช่วง 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2554 ร้อยละ 12.70  
   (7) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้าในโควตา 
ร้อยละ 11.11  
   (8) การนําเข้าทั่วไป อากรนําเข้า กก. ละ 2.75 บาท  และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 1,000 บาท   
    ทั้งน้ี การนําเข้าตามข้อ (1) – (8) นอกเหนือจากปริมาณในโควตาให้นําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณและ
ช่วงเวลานําเข้า   
   3. ปลาป่น การนําเข้าปลาป่นทุกชนิดโปรตีน  
   (1) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-
ออสเตรเลีย (FTA) อาเซียน-จีน อาเซียน-ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ อากรนําเข้าร้อยละ 0  
   (2) การนําเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2554 อากร
นําเข้าร้อยละ 3.33 และช่วงเดือนเม.ย.-ธ.ค. 2554 ร้อยละ 1.67  
   (3) การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้าร้อยละ 10   
    (4) การนําเข้าทั่วไป ปลาป่นโปรตีน 60% ขึ้นไป อากรร้อยละ 15 โปรตีนตํ่ากว่า 60% อากรร้อยละ 6  
   ทั้งน้ี การนําเข้าปลาป่นโปรตีน 60% ขึ้นไปไม่จํากัดปริมาณนําเข้า ส่วนโปรตีนตํ่ากว่า  60% เป็นสินค้า
ต้องขออนุญาตนําเข้า 
  
21.  เร่ือง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอ  ท้ัง 4 ข้อ ดังน้ี  

4. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหน้ีผูกพันท่ีมีวงเงินรวม 
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  จํานวน  918 รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 15,509.5 ล้านบาท  
จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งส้ินจํานวน 92,150.2 ล้านบาท 

       สําหรับรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณท่ีมีวงเงินรวมต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปจํานวน 22               
รายการ เห็นสมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของเรื่องดําเนินการตามระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไปอีกคร้ังหน่ึง 

5. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหน้ีผูกพันข้ามปี 
งบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2552  สามารถก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ 

11. รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณท่ีเสนอในครั้งน้ี  หากเป็นรายการท่ีจะต้องจ่ายในรูปของเงินตรา 
ต่างประเทศ เช่น รายการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสํานักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินในต่างประเทศ ฯลฯ  ขอให้                        
สํานักงบประมาณสามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้รับอนุมัติเน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียน  ในกรณีที่ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจน้ันๆ สามารถปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีก  
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4.  อนุมัติให้สํานักพระราชวังและมหาวิทยาลัยศิลปากรเปล่ียนแปลงรายการ โดยมีวงเงินก่อหน้ีผูกพันข้าม 
ปีตามผลการพิจารณาความเหมาะสมของสํานักงบประมาณ 
 
22. เร่ือง ผลการดําเนินการของคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)  
ประธานกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เสนอ ท้ัง 2 ข้อ  ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.)  
ครั้งท่ี  7/2553 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  
  2. อนุมัติ ดังน้ี  
    2.1 อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้งบประมาณ จํานวน 14,883 ล้านบาท  โดยใช้งบกลาง  รายการเงิน
สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  ปี  2553 
    2.2 อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภาคใต้เพิ่มเติม  จํานวน 373,182 ครัวเรือน           
ครัวเรือนละ   5,000  บาท    รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,865,910,000  บาท  โดยใช้งบประมาณงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่าย
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติมว่า ขออนุมัติให้
เพิ่มกรมประมง และกรมปศุสัตว์  เป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 14,883 ล้านบาท  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 ด้วย 
 
 

สังคม 
 
23. เร่ือง  ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบประสาท 
  คณะรัฐมนตรี 
  1. รับทราบตามท่ีรองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายวิวัฒน์ วิริยะกิจจา) เสนอเพิ่มเติมว่า สถาบันประสาทวิทยาได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เพิ่มความสูงของอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบประสาท จากเดิมอีก
ประมาณ 4.80 เมตร แล้ว 

9. อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง 
ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทฯ พ.ศ. 2526 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 โดยให้สถาบันประสาทวิทยาดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอด
ความรู้ด้านระบบประสาท ท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร ในพื้นท่ีบริเวณท่ี 1 และก่อสร้างใกล้เคียงอาคารอ่ืน ๆ ในบริเวณสถาบัน
ประสาทวิทยาน้อยกว่า 6 เมตร  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
   
24.  เร่ือง  ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 ปี  และขอเงินประเดิม 
 คณะรัฐมนตรี 
 อนุมัติในหลักการของแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ  โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม [หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)] รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากมรดกภาพยนตร์ของชาติให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทั้งในเชิงการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจ  รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรในระยะ
ยาว อาทิ  การระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนมาสนับสนุนทางด้านการเงิน  การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และการจัดกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เช่น  การสร้าง
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตชีวาสามารถบอกเล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเย่ียมชม  เป็นต้น   
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
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 2. ในส่วนของงบประมาณในการดําเนินการ ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาตามความพร้อม ความจําเป็นและ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสําหรับเงินประเดิมเพื่อการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ภาพยนตร์และขยาย   ห้องเย็นเก็บ
รักษาภาพยนตร์ น้ัน  อนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ภายในกรอบวงเงิน 120 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิตอล  ซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนในการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยให้ขอทํา
ความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ  ส่วนท่ีเหลือให้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  

 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงวัฒนธรรม  (วธ.)  [หอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน)]  รายงานว่า 
 1.  ปัจจุบันหอภาพยนตร์ฯ   ได้เก็บรักษาภาพยนตร์ต่าง ๆ ซึ่งจําแนกเป็น ภาพยนตร์ข่าวโทรทัศน์ ประมาณ 

50,000 เรื่อง  ภาพยนตร์สารคดี ประมาณ 8,000 เรื่อง  ภาพยนตร์เรื่องหรือหนังไทย ประมาณ 1,500 เรื่อง และวีดิทัศน์ประมาณ 
100,000 เรื่อง  ส่ิงเกี่ยวเน่ืองกับภาพยนตร์ ได้แก่ บทภาพยนตร์  200   เร่ือง รูปน่ิง 23,000  รูป  ใบปิดหรือโปสเตอร์ 2,500   
เรื่อง  หนังแผ่นหรือโชว์การ์ด  1,000 เรื่อง หนังสือ  5,000  เล่ม  สูจิบัตรภาพยนตร์ 350 เร่ือง  แผ่นเสียง 700 แผ่น   
วัตถุพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 600  ช้ิน 
  2.  หอภาพยนตร์ฯ  ให้บริการสาธารณะใน   2 ลักษณะ คือ 
   2.1  การให้บริการแก่ผู้สนใจเข้ามาขอศึกษาค้นคว้าจากภาพยนตร์และส่ิงเกี่ยวเน่ืองกับภาพยนตร์  ซ่ึงหอ
ภาพยนตร์จัดให้บริการทํานองเดียวกับหอสมุดหรือหอจดหมายเหตุ  และให้บริการทําสําเนาภาพยนตร์และส่ิงเกี่ยวเน่ืองโดย
ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบและเสียค่าบริการ   
   2.2   การให้บริการแก่สาธารณชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีหอภาพยนตร์จัดขึ้น เช่น           
รายการจัดฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์  การแสดงนิทรรศการ การบรรยาย การอบรม รวมท้ังการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอภาพยนตร์ฯ 
   2.3  แต่เดิมหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นหน่วยราชการสังกัดกรมศิลปากรไม่เคยได้รับงบประมาณลงทุนใน
ด้านการก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ที่เหมาะสม  ทําให้ภาพยนตร์และส่ิงของท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ซ่ึงเป็นสมบัติของชาติเส่ียงต่อ
การชํารุดทรุดโทรม  และทําให้หอภาพยนตร์ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการอนุรักษ์และการให้บริการแก่ประชาชนได้ตามที่ควร จึงได้
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน)   4 ปี  (ปี 2554-2557)  เพื่อจัดสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์
สําหรับการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์  โดยใช้งบประมาณปี 2554- 2557 รวมทั้งส้ิน จํานวน 1,782 ล้านบาท 
   2.4  สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  4 ปี (ปี 2554- 2557)   มีดังน้ี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์ของชาติ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ หรือส่ือโสตทัศน์และส่ิงเกี่ยวเน่ืองของชาติ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและการเผยแพร่องค์ความรู้โดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์  ส่ือโสตทัศน์และ
ส่ิงเกี่ยวเน่ืองเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มทางปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างความปรองดองแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
   2.5  ตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ดังกล่าว  มีโครงการจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์และบริการ      
โสตทัศน์แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และ 60 ปี  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์  เพื่อทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และการ
ให้บริการค้นคว้าศึกษา และเผยแพร่ภาพยนตร์และส่ือโสตทัศน์ท้ังหลายของชาติ  ท่ีศาลายา  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นความจําเป็น
เร่งด่วน  ขณะเดียวกันโครงการน้ีจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ในฐานะที่ทรงเป็น
พระราชาธิบดีแห่งภาพยนตร์ เพราะ “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์”  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นับเป็นภาพยนตร์ท่ีบันทึก
เกี่ยวกับบุคคลที่มีปริมาณมากท่ีสุดและต่อเน่ืองยืนนานที่สุดในโลก   กล่าวคือมีจํานวนประมาณ 10 ล้านฟุต  บันทึกต่อเน่ืองนับจาก
ปี 2493 เกือบทุกวัน  จวบจนปีปัจจุบัน ซ่ึงนับเป็นเวลา  60 ปีเต็ม  ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์น้ีจะสามารถรองรับ
ความจําเป็นในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในอนาคต  
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25. เร่ือง ขอกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ท้ัง 2 ข้อ  โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเปล่ียนแปลงเงินกันไว้
เบิกเหล่ือมปี และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อรองรับการบรรจุแต่งต้ังอัตราเพิ่ม
ใหม่ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   

1. อนุมัติกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม่ เพื่อปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวม 269 อัตรา จาก 
เดิม 300 อัตรา (คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังให้แล้ว จํานวน  
31 อัตรา ซึ่งเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ข้าราชการ) โดยมีรายละเอียดของตําแหน่งทั้ง  
269 อัตรา ดังน้ี  
   1.1 รองอธิบดี ประเภทนักบริหาร ระดับต้น     จํานวน  1 อัตรา 
   1.2 ผู้อํานวยการสํานัก ประเภทอํานวยการ ระดับสูง    จํานวน 11 อัตรา 
   1.3 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ   จํานวน   9 อัตรา 
   1.4 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทอํานวยการ ระดับต้น   จํานวน  21 อัตรา 
   1.5 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  85 อัตรา 
   1.6 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  จํานวน   4 อัตรา 
   1.7 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน 55 อัตรา 
   1.8 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ  จํานวน 83 อัตรา 
  2. ให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ งบบุคลากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคล ได้แก่ เงินเดือน และเงิน
สิทธิประโยชน์อื่น ตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับตําแหน่งตามกรอบอัตราข้าราชการ 300 อัตรา และพนักงาน ราชการ 170 อัตรา 
ในคราวเดียวกัน  
 

ต่างประเทศ 
 
26. เร่ือง รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Aichi – Nagoya Ministerial Meeting on REDD+Partnership  
ณ เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญ่ีปุ่น  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม Aichi – Nagoya Ministerial Meeting on 
REDD+Partnership ณ เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2553 ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ ดังน้ี  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า  
  1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤษภาคม 2553) ประเทศไทยได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(REDD+Partnership)โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมการประชุม 
Oslo Climate and Forest Conference ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์  และได้รายงานผลการประชุม  ให้คณะรัฐมนตรี
ทราบแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี (22 มิถุนายน 2553)   
   2. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยมีหนังสือลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2553 ขอเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม Aichi – Nagoya Ministerial Meeting on REDD+Partnership 
ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ในการน้ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มอบหมายให้นางนิศากร  โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และนายนิพนธ์  โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และ 
นางสาวแสงจันทร์  ล้ิมจิรกาล ผู้อํานวยการหลักสูตรสหสาขาส่ิงแวดล้อม การพัฒนา และความย่ังยืน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้เช่ียวชาญ  ให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  
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  3. การประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี  โดยเป็นการประชุม back-to-back กับการประชุมสมัชชา
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 10 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสําเร็จในการดําเนิน กิจกรรมและกลไก
ทางการเงินในการดําเนินการต้ังแต่จัดต้ังกรอบความร่วมมือ REDD+Partnership ท่ีสืบเน่ืองมาจากการประชุม Oslo Climate and 
Forest Conference เมื่อวันท่ี 25 – 29 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์  
  4. ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังที่ 10 (The Tenth Conference 
of the Parties of the Convention on Biological Diversity) ณ เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันที่ 18-25 
ตุลาคม 2553 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้จัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง REDD+Partnership (Aichi-Nagoya Ministerial Meeting 
on REDD+Partnership) เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2553 โดยการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมและผู้แทนของประเทศต่าง ๆ 
เข้าร่วมการประชุม 62 ประเทศ  และมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมด้วย  
  5. รัฐมนตรีประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นถึงความสําคัญและความก้าวหน้าของการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทําลายป่าและการทําให้ป่าเส่ือมโทรมในประเทศกําลังพัฒนา  บทบาทของ
การอนุรักษ์การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนและการเพิ่มคาร์บอนสต๊อกในพื้นที่ป่าในประเทศกําลังพัฒนา (REDD+Partnership) โดย
เน้นยํ้าถึงความจําเป็น  ในการเตรียมการเสริมสร้างการประสานงานของกิจกรรม REDD+ การสนับสนุนทางการเงิน และการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์  นอกจากน้ี    ยังยํ้าถึงเป้าหมายในการดําเนินงานและความพยายามระดับนานาชาติในการช่วยเหลือทาง
การเงินในกิจกรรม REDD+  
  6. ท่ีประชุมได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรม REDD+ ท่ีมีสารัตถะการดําเนินงานแบบองค์รวม  อันจะเป็นประโยชน์
ด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน การบูรณาการเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงมีความสําคัญต่อบทบาทของหุ้นส่วนความร่วมมือ REDD+ ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงรวมถึงการปกป้อง คุ้มครอง และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  และวิถีและสิทธิของชนพื้นเมืองและชุมชน
ท้องถิ่น  โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
   6.1 การยืนยันการให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกิจกรรม REDD+ ของประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ประเทศเบล
เย่ียม ประเทศอิตาลี สหราชอาณาจักร ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศได้กล่าวถึงการยืนยันให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรม 
REDD+ ที่เคยให้ไว้ในการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวีเดน และ
สหรัฐอเมริกา  
   6.2 ผลการดําเนินงาน REDD+Partnership ในปี 2553  
    ที่ประชุมช่ืนชมความก้าวหน้าของการดําเนินกิจกรรมภายใต้ REDD+Partnership โดยจํานวน
สมาชิกของหุ้นส่วนความร่วมมือมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  และมีการดําเนินงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามาร่วมมี
บทบาทตามความเหมาะสม  นอกจากน้ีที่ประชุมยังได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามโปรแกรม 
REDD+Partnership ปี 2553 ในส่วนของความโปร่งใสด้านการเงินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง website ท่ีจัดทําเพื่อการ
แลกเปล่ียนและส่ือสารข้อมูล  อันเป็นพื้นฐานสําคัญที่นําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงาน REDD+ ได้อย่างต่อเน่ือง  ที่ประชุมได้เน้น
ถึงความสําคัญของการลดช่องว่างและหลีกเล่ียงความซ้ําซ้อนทางการเงิน   โดยให้เพิ่มศักยภาพ   การดําเนินงานและการสนับสนุน
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2553  
    6.3 ทิศทางของกิจกรรม REDD+Partnership ในอนาคต  
    ที่ประชุมเห็นความสําคัญของความต่อเน่ืองในการดําเนินงานตามเอกสาร REDD+Partnership 
และโปรแกรมงานท่ีพัฒนาขึ้น  และได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้หุ้นส่วนความร่วมมือดําเนินการเสริมศักยภาพทางการเงินและ
กิจกรรม REDD+ โดยการเสริมสร้างความโปร่งใส  และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน  โดยการขยายเวลาการดําเนินกิจกรรม
ภายใต้โปรแกรมงานปี พ.ศ. 2553 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการต่อไปในปี พ.ศ. 2554 – 2555 ซึ่งได้แก่การจัดต้ังหน่วยงาน
รองรับ (institutional arrangement) ด้าน REDD+ การเตรียมความพร้อมในการเสริมศักยภาพด้าน REDD+ การจัดทําโครงการ
นําร่องด้าน REDD+ กิจกรรมท่ีอยู่บนพื้นฐานของผลสัมฤทธ์ิ (result based action) REDD+ ท่ีมีกระบวนการรายงาน ติดตามผล 
และตรวจสอบได้  และการเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน (scaling up finance) ท้ังน้ี ท่ีประชุมได้ยํ้าถึงความจําเป็นจะต้องจัดทํา
โปรแกรมงานปี พ.ศ. 2554 – 2555 ให้แล้วเสร็จภายในปีน้ี  
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    ที่ประชุมได้เน้นยํ้าจุดยืนของหุ้นส่วนความร่วมมือว่าควรมีการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานได้
มากกว่าท่ีใช้เรื่องน้ีเป็นเวทีของการเจรจาต่อรอง  โดยการดําเนินงานจะต้องทําให้เกิดความม่ันใจในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเปิดเผยต่อผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน  
   6.4 REDD+Partnership และความสําเร็จของ UNFCCC COP  
    ที่ประชุมเห็นพ้องถึงความสําคัญของหุ้นส่วนความร่วมมือ REDD+ ในการใช้เป็นเครื่องมือ
ขับเคล่ือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือเสริมศักยภาพกิจกรรมด้าน REDD+ และความช่วยเหลือทางการเงิน  
อันจะช่วยผลักดันและส่งเสริมกลไกท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจทางบวกทางนโยบายและกิจกรรมด้าน REDD+ ภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ท้ังน้ี ที่ประชุมคาดหวังว่าการดําเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป
ของ REDD+Partnership จะทําให้กลไกของ REDD+ ภายใต้ UNFCCC จะได้รับการรับรองใน ท่ีประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 16 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก  
 
27. เร่ือง  การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุนเพื่อจัดต้ังระบบเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุนเพื่อจัดต้ังระบบเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทร
อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ัง 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุน Tsunami Regional Trust Fund (Multi-Donor 
Voluntary Trust Fund on Tsunami Early Warning Arrangements in the Indian Ocean and Southeast Asia) เป็น 
“ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast 
Asia Countries” 
  2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในร่างความตกลงฉบับแก้ไขของกองทุนฯ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับสถานะของกองทุนฯ 
(การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุน) น้ัน 
  1. ESCAP ได้หยิบยกข้อเสนอให้เปล่ียนช่ือกองทุนฯ จากเดิม Multi-Donor Voluntary Trust Fund on 
Tsunami Early Warning Arrangements in the Indian Ocean and Southeast Asia) เป็น “ESCAP Multi-Donor Trust 
Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asia Countries” ขึ้นหารือใน
การประชุมสภาท่ีปรึกษา ครั้งที่ 6 เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2551  ซ่ึงทั้งฝ่ายไทยและสวีเดนในฐานะสมาชิกสภาที่ปรึกษามีท่าทีไม่
ขัดข้องต่อข้อเสนอดังกล่าว  โดยผู้แทนไทยได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเรื่องดังกล่าวอาจต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ท่ีประชุม
จึงมีมติให้ ESCAP จัดทําข้อเสนอดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และให้สมาชิกสภาท่ีปรึกษามีหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการเช่นกัน 
  2. กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า 
   2.1 การขยายขอบเขตของกองทุนฯ จะส่งผลกระทบด้านจํานวนประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่าน้ัน  
กล่าวคือ กองทุนฯ จะรับผิดชอบภัยพิบัติประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสึนามิ อาทิ พายุไซโคลน นํ้าท่วม แผ่นดินไหว แต่จะไม่ส่งผล
กระทบด้านภารกิจและขอบเขตด้านภูมิศาสตร์ เน่ืองจากกองทุนฯ จะยังคงจํากัดภารกิจอยู่ท่ีการเตือนภัยล่วงหน้า และไม่มีการเพิ่ม
จํานวนประเทศที่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดย ESCAP ได้จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการเปล่ียนช่ือและขยาย
ขอบเขตของกองทุนฯ ซ่ึงประกอบด้วย หลักการและเหตุผล และแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ (Strategic Plan) ซ่ึงในคราวประชุม
สภาที่ปรึกษา ครั้งท่ี 8 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ได้เห็นชอบแล้วภายใต้เง่ือนไขว่ารัฐบาลไทยจะเห็นชอบการเปล่ียนช่ือและขยาย
ขอบเขตของกองทุนฯ ต่อไป  
   2.2 ประโยชน์ที่ ESCAP คาดว่าจะได้รับจากการเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุนฯ คือ            
1) การเตือนภัยสึนามิจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีความเช่ือมโยงกับการเตือนภัยพิบัติประเภทอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน ศูนย์เตือน
ภัยพิบัติท่ีรับผิดชอบภัยพิบัติหลายประเภทมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีโอกาสอยู่รอดในด้านงบประมาณ  สูงกว่าศูนย์เตือนภัย 
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สึนามิเพียงประเภทเดียว และ 2) การขยายขอบเขตกองทุนฯ ให้ครอบคลุมภัยพิบัติประเภทอ่ืน ๆ น่าจะช่วยดึงดูดผู้บริจาคที่ให้
ความสําคัญกับภัยพิบัติประเภทอ่ืน ๆ ให้บริจาคเงินเข้าสู่กองทุนฯ ได้ เน่ืองจากสึนามิเป็นภัยพิบัติ  ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ังมาก
เมื่อเทียบกับภัยธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ  
  3. กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับ ESCAP จัดทําร่างความตกลงฉบับแก้ไขเพื่อให้สาระของร่างความ 
ตกลงสอดคล้องกับช่ือและขอบเขตใหม่ของกองทุนฯ แล้ว และเห็นว่า 
   3.1 ร่างความตกลงฉบับแก้ไขเป็นการแก้ไขความตกลงเดิม ซ่ึงประเทศไทยเป็นคู่สัญญาอยู่แล้ว เพื่อขยาย
กรอบในการใช้เงินกองทุนฯ ให้ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภัยสึนามิ โดย
จะเป็นการใช้เงินในกองทุนฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลไทยได้เคยบริจาคไปแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ  ซ่ึงทําให้
รัฐบาลไทยไม่มีภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มเติม โดยผลจากการทําความตกลงฉบับน้ี ประกอบเหตุผลข้างต้นจึงเห็นว่าร่างความตกลง
ฯ ดังกล่าว ไม่น่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภาก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน 
   3.2 การเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุนฯ น่าจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทย เน่ืองจากไทยมี
สถานะเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ท่ีสุดสําหรับกองทุนฯ และมีโอกาสสูงที่จะคงสถานะดังกล่าวไว้ในอนาคตอันใกล้โดยไม่ต้องบริจาค
เพิ่มเติม ดังน้ัน เมื่อกองทุนฯ ได้รับอนุมัติให้สนับสนุนโครงการเตือนภัยพิบัติประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภัยสึนามิ บทบาทของไทย
ในฐานะผู้สนับสนุนการเตือนภัยพิบัติในภูมิภาคก็จะได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างมากย่ิงขึ้น 
   3.3 กต.ได้สอบถามความคิดเห็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ทก.) และกระทรวงมหาดไทยแล้ว และได้รับแจ้งจาก ทก. ว่าเห็นชอบในหลักการและเห็นชอบต่อร่างความตกลงฉบับแก้ไข
ดังกล่าว 
   3.4 ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดียประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ไม่ใช่สึนามิเพิ่มมากขึ้น หากรัฐบาลไทยสามารถให้ความเห็นชอบต่อการเปล่ียนช่ือและขยายขอบเขตของกองทุนฯ ได้ใน
อนาคตอันใกล้น้ี ก็จะช่วยให้กองทุนฯ สามารถเปิดรับโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติประเภทอ่ืน ๆได้ทันทีต้ังแต่รอบการเปิดรับ
สมัครโครงการรอบถัดไป (ซึ่งคาดว่าจะมีข้ึนในช่วงต้นปี 2554) และสามารถตอบสนองต่อความจําเป็นในการพัฒนาระบบการเตือน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคได้อย่างทันท่วงทีมากย่ิงขึ้น  
 
28. เร่ือง  การจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้ง 2 ข้อ  ดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพื่อความร่วมมือทวิ
ภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ปรับเปล่ียนองค์ประกอบได้ตามที่เกี่ยวข้องกับสารัตถะของการประชุม  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 1 ณ กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐ 
อุซเบกิสถาน  
   สาระสําคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
  คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเป็นกลไกของรัฐบาลไทย  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน ฯลฯ และหน่วยงานตัวแทน ภาคเอกชน อาทิ  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีอํานาจหน้าท่ีที่สําคัญ ดังน้ี  
  1) กําหนดท่าทีและเป้าหมายของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  
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   2) เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  
 3) ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย หรือ ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานอย่างรอบด้าน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
รวมทั้งการดําเนินการต่าง ๆ อันเป็นผลต่อเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศท้ังสอง 
 
29.  เร่ือง  แผนฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่งและแผนปฏิบัติการเพ่ืออนุรักษ์เสือโคร่ง 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ ท้ัง 3 ข้อ ดังน้ี  
  1.  เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดล้อม พิจารณาให้การรับรองเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม International Forum on Tiger Conservation 
ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2553 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย  ตามความเหมาะสม 
 2.  มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์ 
เสือโคร่งของประเทศไทย 
 3.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงบประมาณ สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานดังกล่าว  ทั้งน้ี  งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน
ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า 

1.  การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม 2553  
ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานก่อนการประชุม International Forum on Tiger 
Conservation ในระดับผู้นําประเทศและรัฐมนตรี ท่ีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2553 
โดยกําหนดให้มีการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมสุดยอดเสือโลก (Pre-Tiger Summit Partner Dialogue Meeting) ที่
เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้ผู้แทนของประเทศท่ีเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง 
13 ประเทศ ร่วมวางแผนโครงร่างของแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลก (Global Tiger Recovery Program : GTRP) และ
นําเสนอแผนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง (NTRP) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ GTRP 
 2.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ร่างแผนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย
ขึ้น และได้จัดการประชุมโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูประชากร
เสือโคร่งของประเทศไทย ในวันที่ 5-6  กรกฎาคม 2553 และได้ส่งแผนน้ีให้ Global Tiger Initiative (GTI)  นําไปรวบรวมจัดทํา
แผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลก โดยมีการจัดทํา Tele Video Conference ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ GTI และผู้แทนของ
ประเทศท่ีเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง 2 ครั้ง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และวันท่ี 15 ตุลาคม 2553 ครั้งสุดท้ายได้จัดให้มีการ
ประชุมเพื่อตรวจสอบแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลก ท่ีเมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันท่ี 21-22 ตุลาคม 2553 
 3.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้นําข้อมูลจากแผนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งมา
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทย ซึ่งจะได้นําแผนน้ีไป เผยแพร่ใน
การประชุมท่ีสหพันธรัฐรัสเซีย และสถานทูตรัสเซียประจําประเทศไทย ได้มีหนังสือ ที่ 195 n ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 และ 265 
n ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2553 แจ้งเรื่องการประชุม International Forum on Tiger Conservation ท่ีนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
และเชิญนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมโดยในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นการประชุมระดับผู้นําประเทศ 
 4.  แผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลกและแผนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของประเทศไทย เป็น
เอกสารวิชาการท่ีประกอบด้วยยุทธศาสตร์และนโยบายในการอนุรักษ์เสือโคร่งของโลกและของประเทศไทย โดยท่ีเอกสาร ดังกล่าวมี
วาระที่จะต้องรับรองในการประชุม International Forum on Tiger Conservation ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นการ
ประชุมระดับผู้นําประเทศและรัฐมนตรี และแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง ที่นําเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จใน
การอนุรักษ์เสือโคร่ง เอกสารน้ีจะถูกนําไปเผยแพร่ในการประชุมดังกล่าว จึงเห็นว่าควรนําเอกสาร ดังกล่าวท้ัง 3 ฉบับ เสนอ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนให้การรับรองในการประชุม International Forum on Tiger Conservation ระหว่าง
วันท่ี 21-24 พฤศจิกายน 2553 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้สรุปสาระสําคัญของเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม
ดังกล่าว ดังน้ี 
 1.  สรุปแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลก เป็นการสรุปกิจกรรมและนโยบายของประเทศที่เป็นแหล่งอาศัย
ของเสือโคร่ง 13 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย 
 วัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลกที่จะมุ่งเน้นในการลดความสูญเสียเสือโคร่งในธรรมชาติ  
และเพิ่มจํานวนประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติให้เป็น 2 เท่า ใน 12  ปีข้างหน้า แต่สําหรับเป้าหมายของประเทศไทยน้ีเป็นการเพิ่ม
จํานวนเสือโคร่งอีกร้อยละ 50 จากจํานวนประชากรเสือโคร่งในปัจจุบัน 250 ตัว ให้เป็น 375 ตัว 
 องค์ประกอบของแผนที่ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลกประกอบด้วยแผนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของ
ประเทศท่ีเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง 13 ประเทศ และแผนของประเทศไทย มีแผนการดําเนินงานท่ีประกอบด้วย 

49 พัฒนานโยบายในการส่งเสริมขวัญกําลังใจ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่ดําเนินงานในพื้นที่คุ้มครอง
และเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 

50 กระตุ้นให้ผู้มีอํานาจในการพัฒนานโยบายเก่ียวกับเส้นทางอาชีพของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
หรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

51 จัดต้ังศูนย์วิจัยและติดตามประชากรเสือโคร่งในกลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
    -    จัดต้ังศูนย์ติดตามการลักลอบค้าสัตว์ป่าท่ีผิดกฎหมายบริเวณด่านชายแดน  ในแผนน้ีได้ระบุ
มาตรการในการดําเนินงานเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง 
 2.  แผนแห่งชาติเพื่อพ้ืนฟูประชากรเสือโคร่งของประเทศไทย (NTRP)  
 เป้าหมาย 12 ปี : เพิ่มประชากรเสือโคร่งของประเทศไทยโดยการเพิ่มจํานวนเสือโคร่งในพื้นท่ีกลุ่มป่าตะวันตก 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ  50  และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ีมี
ศักยภาพในการเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง  ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 5 กิจกรรม  ดังน้ี  กิจกรรมหลักท่ี 1: เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และการบังคับใช้กฎหมาย  กิจกรรมหลักท่ี 2: สร้างเสริมศักยภาพตามแบบจําลองท่ีประสบผลสําเร็จ  
กิจกรรมหลักที่ 3: เสริมสร้างความเข้มแข็งในมาตรฐานการติดตามตรวจวัด การวิจัยและ การบริหารจัดการข้อมูล  กิจกรรมหลัก 
ที่ 4: ส่งเสริมการศึกษา การสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน  กิจกรรมหลักท่ี 5: ยุทธศาสตร์การเงินเพื่อการอนุรักษ์
เสือโคร่ง 
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนในระยะเวลา 5 ปี  โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายท้ังหมด  97.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
เป็นทุนจากภาครัฐ จํานวน 53.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากแหล่งทุนภายนอก  จํานวน 44.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี  ทุนจาก
รัฐบาลเป็นงบประมาณปกติท่ี ทส. ได้รับประจําปี   
 3.  แผนปฏิบัติการเพ่ืออนุรักษ์เสือโคร่ง เป็นแผนงาน 12 ปี  ประกอบด้วยกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง โดยพัฒนามาจากแผนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยมีเป้าหมายเหมือนกัน ในการเพิ่มประชากรเสือ
โคร่งของประเทศไทยมากข้ึนร้อยละ  50  โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายในการดําเนินการในกลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน  กลุ่มป่าดง
พญาเย็น-เขาใหญ่ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่    
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และการบังคับใช้กฎหมาย  2. เสริมสร้างศักยภาพตามแบบจําลองที่ประสบความสําเร็จ   
3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในมาตรฐานการติดตามตรวจวัด การวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล 4. ส่งเสริมการศึกษา การสร้าง
จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.  กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง 
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30. เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดไปปฏิบัติงานในอ่าวเอเดนและชายฝ่ังโซมาเลีย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหม ดังน้ี  
  1. ให้หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดขยายเวลาการปฏิบัติภารกิจไปอีก 36 วัน โดยเล่ือนกําหนดกลับถึงฐานทัพเรือ 
สัตหีบ จากเดิมวันท่ี 12 ธันวาคม 2553 เป็นวันท่ี 17 มกราคม 2554  
  2. ให้คณะนายทหารประสานงานร่วมปฏิบัติงานในกองกําลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรนขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจไปอีก 41 วัน โดยเล่ือนกําหนดกลับถึงราชอาณาจักร จากเดิมวันที่ 4 ธันวาคม 2553 เป็นวันท่ี 14 
มกราคม 2554  และอนุมัติให้จัดกําลังพลชุดใหม่ จํานวน 2 นาย เดินทางไปผลัดเปล่ียนกําลังพลชุดเดิม ต้ังแต่วันท่ี 14 มกราคม 
2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีวงรอบผลัดเปล่ียนทุก 4 เดือน  
  3. ให้กําลังพล ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นท่ีเมืองซาลาล่าห์ รัฐสุลต่านโอมาน ขยายระยะเวลาการปฏิบัติ
ภารกิจไปอีก 41 วัน โดยเล่ือนกําหนดกลับถึงราชอาณาจักรไทย จากเดิมวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เป็นวันท่ี 15 มกราคม 2554  
  4. ให้กองทัพเรือสามารถปรับกําลังพล การปฏิบัติ และแผนการเดินทางได้ตามความจําเป็น (ตามข้อ 1-3) และ 
ให้ได้รับสิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พุทธศักราช 2494 
รวมถึงสิทธิในการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลา
ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2529 ตลอดช่วงปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการปฏิบัติราชการพิเศษ 
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ท้ังน้ี ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ท่ีเข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อการส่งกําลัง
บํารุง การตรวจเย่ียมหรือปฏิบัติงานหรือหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีเริ่มการ
เคล่ือนย้ายออกจากที่ต้ังปกติหรือประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในอ่าวเอเดนและ  ชายฝ่ังโซมาเลีย รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 
จนกระท่ังถึงวันท่ีเสร็จส้ินภารกิจและเคล่ือนย้ายกลับสู่ท่ีต้ังปกติหรือประเทศไทย 
  ยกเว้นในส่วนของการจัดกําลังของกองทัพเรือไปปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีดังกล่าวในแต่ละปีจนกว่า          
สถานการณ์จะคล่ีคลายหรือมีการยุติการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกําลังผสมทางทะเลให้พิจารณาความจําเป็นและเหมาะสม  โดย
เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ ไป  ทั้งน้ี  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)  ดําเนินการ
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานดังน้ี 
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้กองทัพเรือจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) ปฏิบัติ             
ราชการ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2553 - 15 ธันวาคม 2553 และจัดต้ังศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที่ ณ เมืองซาลาล่าห์ รัฐ
สุลต่านโอมาน ปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2553-5 ธันวาคม 2553  
  2. กองกําลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) มีหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารเรือขอความ
ร่วมมือในการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของ มปจ. ร่วมกับกองเรือผสมเฉพาะกิจ 151 (Combined Task Forces 151 : CTF 
151) เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ท่ียังคงความรุนแรงจากกลุ่มโจรสลัดในพื้นที่ปฏิบัติการในอ่าวเอเดนและชายฝ่ังโซมาเลีย  
  3. สมาคมการประมงนอกน่านนํ้าไทย บริษัท ศิริชัยมารีน ฟิชเชอรี่ จํากัด บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา             
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท พี.ที.อินเตอร์ฟิชเชอรี่ จํากัด ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารเรือขอความอนุเคราะห์กองทัพเรือให้
ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือด้วยอาวุธบริเวณอ่าวเอเดนและชายฝ่ัง
โซมาเลียของ มปจ. เพื่อคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้แก่เรือสินค้าและเรือประมงออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 
  4. สภาพภูมิอากาศในช่วงเดือนธันวาคม 2553-มกราคม 2554 เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําให้
พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพคล่ืนลมสงบ ส่งผลให้มีแนวโน้มท่ีการปฏิบัติการของโจรสลัดจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
สําหรับการเดินทางผ่านเส้นทางเดินเรือของเรือสินค้าไทย และการทําประมงน้ันมีแนวโน้มของจํานวนเรือที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงที่คล่ืนลมสงบเช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์โจรสลัดในพื้นท่ีอ่าวเอเดนและชายฝ่ังโซมาเลียจะยังคง 
ความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงในเวลาอันส้ัน  
  5. ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 จะไม่มีเรือจากกองกําลังของ NATO ลาดตระเวนในพื้นที่อ่าวเอ
เดนและชายฝ่ังโซมาเลีย  ทําให้กําลังท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอท่ีจะแก้ไขสถานการณ์โจรสลัดในพื้นท่ี 
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  6. การขยายระยะเวลาปฏิบัติการของ มปจ.เพื่อคุ้มครองเรือไทยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่าง
ต่อเน่ืองในครั้งน้ี เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นทางทะเล อีกท้ังยังส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย
ในเวทีโลก ซึ่งเมื่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือส้ินสุดลง และไม่มีกําลังทางเรือของกองทัพเรือปฏิบัติการในพื้นท่ีประเทศไทยจะ
ยังคงมีคณะนายทหารจากกองทัพเรือทําหน้าที่ประสานในพื้นท่ี เพื่อให้ความช่วยเหลือเรือไทยที่ประสบเหตุได้ทันต่อเหตุการณ์  
 
31.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว คร้ังที่ 16 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งท่ี 16 ระหว่างวันที่ 
14 – 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปผลการประชุม ดังน้ี 
 1. รูปแบบการประชุม การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) การประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง กลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มความร่วมมือด้านการพัฒนา สังคม 
และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม  2) การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ซ่ึงมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม และ 3) การประชุมระดับรัฐมนตรี ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม 
 2. วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อทบทวนผลการดําเนินความสัมพันธ์ไทย – ลาวที่ผ่านมา และเพื่อหารือกําหนด
ทิศทางและวางแผนความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต อันจะช่วยกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – ลาวให้ แนบแน่นและ
เกื้อกูลกันย่ิง ๆ ขึ้นไป 
 3. ผลการประชุม 
  3.1 ด้านการเมืองและความมั่นคง ท่ีประชุมรับทราบผลสําเร็จของการดําเนินความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ 
แรงงาน ยุติธรรม การส่งกลับชาวม้งลาวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การดูแลรักษาและป้องกันตล่ิงพังตามแม่นํ้าโขงและแม่นํ้าเหือง 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังเห็นชอบกิจกรรมความร่วมมือท่ีมีแผนการจัดขึ้นในอนาคต อาทิ การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและ 
เจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว การประชุมความร่วมมือด้านการประสานงานต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับ
แขวงจําปาสัก การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – ลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการตํารวจ ความร่วมมือด้านกงสุล เช่น การ
แลกเปล่ียนบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีถูกคุมขังประจําปี รวมทั้งได้หารือประเด็นเรื่องเขตแดน ตลอดจนประเด็นความมั่นคงอ่ืน ๆ เช่น 
ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ทําความเข้าใจกันดีย่ิงขึ้น 
  3.2 ด้านเศรษฐกิจ ท่ีประชุมรับทราบผลสําเร็จและความคืบหน้าของความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ              
ด้านไฟฟ้าและพลังงาน การขนส่งทางบก โครงสร้างพื้นฐาน การบิน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การค้าและการลงทุน ตลอดจนด้าน
การเงินและภาษี การธนาคาร และความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาค รวมถึงกรอบความร่วมมือเฉพาะด้านต่าง ๆ อาทิ การ
ประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว การ
ประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย – ลาว การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและการวิจัยไทย – ลาวเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้หารือความร่วมมือในสาขาใหม่อีก 3 ประเด็น ได้แก่ การขนส่งทางนํ้า 
การขนส่งทางรถไฟ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยทั้งสองฝ่ายยังได้เสนอแนวคิดการจัดต้ังเวที
หารือเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจและการลงทุนใน สปป.ลาว เพิ่มข้ึนอีกช่องทางหน่ึงด้วย 
  3.3 ด้านการพัฒนา สังคม และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ท่ีประชุมรับทราบผลการให้ทุนฝึกอบรมและ
ทุนการศึกษา ตลอดจนการดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสาขาต่าง ๆ อาทิ เกษตรกรรม การศึกษา สาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยืนยันท่ีจะร่วมมือกันในประเด็นเหล่าน้ีต่อไป สําหรับด้านสังคม
และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ที่ประชุมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนควบคู่ไปกับกิจกรรมความร่วมมือท่ีภาครัฐ
สองฝ่ายดําเนินอยู่ โดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมระหว่างชุมชนตามลํานํ้าโขงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากน้ี 
ที่ประชุมยังช่ืนชมบทบาทของหน่วยงานร่วมในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะสมาคมไทย – ลาว / ลาว – ไทยเพื่อมิตรภาพ ซึ่งได้ร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดถวายท่ี สปป.ลาว เพื่อสืบต่อ
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
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 4. การจัดทําเอกสารบันทึกการประชุม ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบกับวิธีการรับรอง (adopt) บันทึกการประชุมโดยไม่มี
การลงนาม เน่ืองจากสาระสําคัญเป็นการติดตามผลการประชุมหารือตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบสําหรับการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ คร้ังที่ 15 แล้ว รวมทั้งเป็นการทบทวนสถานะความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.
ลาว และแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อการดําเนินความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไปในอนาคต ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
 5. ข้อสังเกตและข้อสนเทศเพิ่มเติม  
  5.1 การประชุมฯ ครั้งน้ีดําเนินไปภายใต้บรรยากาศของความเข้าใจและฉันมิตร โดยที่ประชุมได้แลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นต่าง ๆ รวมท้ังหารือเก่ียวกับถ้อยคําที่จะบันทึกผลการประชุมโดยใช้เวลาอันส้ันและ
กระชับกว่าการประชุมครั้งก่อน กอปรกับการท่ีฝ่ายลาวเห็นชอบเรื่องการไม่ลงนามบันทึกการประชุม ซึ่งได้สะท้อนถึงความเข้าใจ
และความไว้เน้ือเช่ือใจท่ีฝ่ายลาวมีต่อไทยเพิ่มขึ้น 
  5.2 ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ฝ่ายลาวได้เน้นยํ้าหลายครั้งเกี่ยวกับสถานะของ
ความสัมพันธ์ไทย – ลาวท่ีก้าวมาถึงข้ัน “เติบโต” (maturity) โดยแม้ว่าระบอบการเมืองของสองฝ่ายจะแตกต่างกัน  แต่ตลอด
ระยะเวลา 60 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว และ 35 ปีที่ สปป.ลาว ได้เปล่ียนแปลงระบอบการเมือง ท้ังสองฝ่ายได้
เสริมสร้างความร่วมมือที่ช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจและการเคารพในทางเลือกของแต่ละฝ่าย ทําให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
และแบ่งปันความเจริญมั่งมีซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี ประเด็นที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เน้นให้ความสําคัญและต้องการความร่วมมือจากไทย ได้แก่ 
   5.2.1 ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลาว ขอให้ไทยคงรูปแบบเงิน 
ให้เปล่ากับเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนในสัดส่วนร้อยละ 30 : 70 ต่อไป เน่ืองจากมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ 
ของชาวลาว 
   5.2.2 การซ้ือไฟฟ้าจากลาว ขอให้ไทยพิจารณาเพิ่มปริมาณซ้ือ (quota) โดยอาจเป็นหลังปี 2558 ก็ได้ 
   5.2.3 การลงทุนจากไทยในสาขาเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าและพลังนํ้าตก ฝ่ายลาวประสงค์จะร่วมมือกับไทย
เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ลาวยังมีโครงการสร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้าตามลํานํ้าโขง เช่น เขื่อนในแขวงไชยะบุลี ซึ่งลาวจะดําเนินการมิให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประเทศอ่ืน ๆ โดยจะมีการศึกษาเป็นอย่างดีและมีบริษัทไทย (ช.การช่าง) ร่วมด้วย ซ่ึงในประเด็นหลังน้ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนะว่า ลาวอาจพิจารณาใช้ประสบการณ์ของบราซิล และโครงการเข่ือนนํ้าเทินใน
การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการชุมชนให้เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง 
   5.2.4 การจัดทําหลักเขตแดนทางบก ที่ผ่านมามีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 แต่ฝ่ายลาวเห็นว่าในช่วง  
4 – 5 ปีท่ีผ่านมา มีความล่าช้าในการจัดทําหลักเขตแดนในพื้นท่ีคงค้างท่ีเหลืออยู่ 15 พื้นท่ีให้แล้วเสร็จลง โดยยํ้าความจริงจังและ
จริงใจของลาวที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องน้ีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความไว้เน้ือเช่ือใจกัน และเป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง 
ซึ่งท่ีประชุมครั้งน้ีรับทราบความประสงค์ของฝ่ายลาวดังกล่าว และสามารถกําหนดให้การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย 
– ลาว ครั้งที่ 9 มีขึ้นในเดือนมกราคม 2554 รวมท้ังเห็นควรเร่งดําเนินการที่เก่ียวข้องให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมด้วย 
   5.2.5 กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว หรือ “คนบ่ดี” ซ่ึงฝ่ายลาวเห็นว่าทางการไทยได้ดําเนินการอย่างจริงจังตาม
แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลของไทยกับ สปป.ลาว เม่ือปี 2522 รวมทั้งเห็นว่าหากมีกลุ่ม “คนบ่ดี” เคล่ือนไหวในไทย ก็ไม่ใช่โดย
เจตนาของรัฐบาลไทย ซ่ึงเกี่ยวกับเรื่องน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันแนวนโยบายของไทยท่ีไม่อนุญาตให้กลุ่ม
คนผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานโจมตีหรือกระทําความเสียหายให้แก่มิตรประเทศ 
  5.3 ในการประชุมครั้งน้ี ไทยสามารถผลักดันประเด็นสําคัญซึ่งท่ีผ่านมายังไม่ชัดเจน ได้แก่ 
   5.3.1 การส่งกลับชาวม้งลาวที่ลักลอบเข้าไทยโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงฝ่ายทหารของลาวได้พยายามผลักดัน 
ให้ไทยมีพันธะในการส่งกลับชาวม้งกลุ่มอ่ืนที่เหลืออยู่ในประเทศไทยกลับลาวภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไป (General Border Committee-GBC) อย่างไรก็ดี ในการหารือล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2553 ท่ี
เวียงจันทน์ ทางการลาวไม่ได้ติดใจเรื่องการส่งชาวม้งกลุ่มอ่ืน ๆ กลับลาว และให้ไทยพิจารณาดําเนินการกับชาวม้งลาวดังกล่าว
ตามที่ไทยเห็นเหมาะสม และเรื่องน้ีได้รับการยืนยันอีกคร้ังหน่ึงในการประชุมครั้งน้ี 
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   5.3.2 การจัดต้ังเวทีปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของนักธุรกิจและนักลงทุนไทยใน สปป.ลาว ท่ีประชุม
เห็นชอบในหลักการการจัดต้ังกลไกเพื่อเป็นเวทีให้ภาคเอกชนไทยสามารถหารือโดยตรงกับหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบของลาว รวมท้ัง
กรณีข้อพิพาทที่น่าจะร่วมกันแก้ไขได้ก่อนถึงช้ันศาล ท้ังน้ี ท่ีประชุมขอให้สองฝ่ายมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหารือกันเกี่ยวกับ
การต้ังช่ือกลไก องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ในรายละเอียดต่อไป 
    เกี่ยวกับเรื่องน้ี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ในฐานะหัวหน้าคณะ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายลาว ได้เสนอให้ไทยพิจารณายกเลิกคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจไทย – ลาว ภายใต้คณะกรรมาธิการฯ ซึ่ง
ว่างเว้นการดําเนินการมานาน และเพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อนกับเวทีปรึกษาหารือท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ นอกจากน้ีท่ีประชุมยังมีข้อเสนอให้
ใช้คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและการวิจัยไทย – ลาวภายใต้คณะกรรมาธิการฯ เป็นกลไกในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืนต่อไป 
  5.4 โดยสรุป การประชุมครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงค์ของการทบทวนผลการดําเนินความร่วมมือระหว่างไทยกับ 
สปป.ลาว รวมทั้งการกําหนดทิศทางและวางแผนความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ในอนาคตเพื่อประโยชน์ของสองฝ่าย ตลอดจนอนุภูมิภาค
โดยรวมด้วย โดยในระยะยาวการดําเนินความสัมพันธ์ไทย – ลาว ควรมีลักษณะของการ “มองไปข้างหน้า” เพิ่มข้ึน และภายใต้
บริบทท่ีปัญหาด้านความม่ันคงมีแนวโน้มลดลง ฝ่ายไทยและฝ่ายลาวจึงอาจพิจารณาเพิ่มเวลาหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ
และสังคมมากย่ิงข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงความคิดของสองฝ่ายให้เข้าใกล้กันบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน และมีทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่สองฝ่ายมีร่วมกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ท่ีดีและย่ังยืน ทั้งน้ี เม่ือคํานึงว่าไทย
และ สปป.ลาว จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด ถ้อยทีถ้อยอาศัย
ระหว่างไทยกับลาวยังสามารถเป็นตัวอย่างสําคัญให้กับการร่วมมือกันระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคต่อไปได้ด้วย 
 
32.  เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เมืองนาราและกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เมืองนาราและกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นของ           
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) รายงานว่า  
   1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค  
ครั้งท่ี 6 (The 6th APEC Tourism Ministerial Meeting) ในวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2553 ณ เมืองนารา และเข้าร่วมงาน  
JATA  World Tourism Congress and Travel Fair (JATA) 2010 ในวันท่ี 24 - 26 กันยายน 2553 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  

 2.  กก.  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  รายงานผลการเดินทาง โดยสรุปดังน้ี  
  2.2   การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค  ครั้งท่ี 6 มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 21 ประเทศ    

การประชุมคร้ังน้ีมี Theme ว่า “Change and Action” ซ่ึงตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อเศรษฐกิจ รวมถึงการ
สร้างงาน การขจัดความยากจน และต้องการทําให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการเติบโตอย่างย่ังยืนและสมดุลพร้อมกับการรักษา
ส่ิงแวดล้อม รัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปคท่ีเข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องตรงกันให้เสนอผู้นําเอเปคว่าควรกล่าวถึง “ความสําคัญของการ
ท่องเท่ียวในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างความเจริญให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ในปฏิญญาเอเปคซึ่งมีกําหนดจัดท่ีเมือง 
โยโกฮามาในครั้งต่อไป  เพื่อยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการท่องเท่ียวและบทบาทในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําให้เวทีอื่นๆ 
ในเอเปคและผู้กําหนดนโยบายกล่าวถึงประเด็นที่มีผลต่อการท่องเท่ียวรวมท้ังส่งเสริมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน 
   2.3  ท่ีประชุมขอให้คณะทํางานท่องเท่ียวเอเปคจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเอเปค (APEC Tourism 
Strategic Plan: ATSP) ให้แล้วเสร็จ และตกลงรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ในการประชุมระดับคณะทํางานท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 38 ซึ่ง
มีกําหนดจัดในเดือนเมษายน 2554 และขอให้คณะทํางานท่องเท่ียวเอเปคนําข้อมูล/ข้อสรุปที่ได้จากรายงานข้างต้น (Independent 
Assessment) มาใช้ในการจัด ทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามท่ีกําหนดไว้ในปฏิญญาโซล และ “APEC Tourism Charter”   ซ่ึงที่
ประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเท่ียวเอเปค ครั้งท่ี 1 มีมติรับในปี 2543 และขอบคุณ SOM Steering Committee on ECOTECH 
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(SCE) ที่จัดทํา Independent Assessment แล้วเสร็จ และขอให้ SCE พิจารณาให้คําแนะนํารวมทั้งให้ความสนใจในประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวเน่ืองกับการท่องเที่ยว   ซ่ึงอยู่นอกเหนือกรอบอํานาจของคณะทํางานด้านการท่องเท่ียว  ท้ังน้ี ที่ประชุมยังได้สนับสนุนให้เขต
เศรษฐกิจต่างๆ เสนอและสนับสนุนโครงการใหม่ๆ มากขึ้น และให้มีการทบทวนโครงการต่างๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ในอนาคตของคณะทํางานท่องเท่ียวเอเปค  เช่น        แผนปฏิบัติการเอเปคในการป้องกันและดําเนินการในเรื่องโรคระบาด    ซึ่ง
คณะทํางานท่องเท่ียวเอเปคจะต้องร่วมมือกับคณะทํางานอ่ืน  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายสําคัญที่กําหนดไว้ รวมถึงการทํางาน
ร่วมกับองค์กรอ่ืน  ท้ังน้ี การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเท่ียว คร้ังที่ 7 ในปี 2555  สหพันธรัฐรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
   2.3 ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวของไทยว่า  ได้รับผลกระทบทางลบจากวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ได้ฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเย่ียมเยือนรวม 14.1 ล้านคน ทําให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 ทั้งน้ี คาดว่าในปี 2553 เศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวถึงร้อยละ 7 และมั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเย่ียมเยือนถึง 14.5 ล้านคน ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมท้ังนําเสนอ
มาตรการบรรเทาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวต่างๆ ของ กก. ภายหลังเกิดเหตุวิกฤตทางการเมือง  

  2.4  การเข้าร่วมงาน JATA World Tourism Congress and Travel Fair (JATA) 2010 ในวันท่ี 24 - 
26 กันยายน 2553 ณ Tokyo Big Sight  กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น   ซ่ึงเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น จัดโดยสมาคมบริษัทนําเท่ียวญ่ีปุ่น (Japan Association of Travel Agents) และจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี    
ครั้งน้ีเป็นการจัดงานครั้งท่ี 22 มีหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่างๆ   เข้าร่วมงาน 139 ประเทศท่ัวโลก  
ร่วมออกบูธจํานวน 685 หน่วยงาน และมีผู้สนใจเข้าชมงานจํานวนท้ังส้ิน 111,232 คน จําแนกเป็นหน่วยงานด้านท่องเท่ียวจํานวน 
39,492 คน และบุคคลทั่วไป จํานวน 71,740 คน  คูหาประเทศไทยตลอด 3 วัน มีผู้มาติดต่อธุรกิจ และขอข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากโดยแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นหาดทราย ชายทะเล ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต อาหารไทย และนวดแผนไทย ทั้งน้ี การจัดสาธิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและการจัดกิจกรรมภายในคูหาประเทศไทย เป็นส่วน
หน่ึงในการดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงานสนใจประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน  ทั้งน้ี  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยที่เข้าร่วมงาน จํานวน 15 
ราย ท้ังหมดมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานและมีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมงาน JATA ในปีต่อไปจํานวน ร้อยละ 73.14 
 
33.  เร่ือง  รายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทนกรรมาธิการยุโรป 
ด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ  
ผู้แทนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้โปรดอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย   
โพธ์ิสุ) เดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 20 – 27 กันยายน 2553 เพื่อประชุมหารือข้อราชการกับผู้แทนกรรมาธิ 
การยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทและสมาพันธ์เกษตรกรกลางของสหภาพยุโรป โดยในการเยือนครั้งน้ีได้เข้าพบกับ  
Deputy Director General, DG-AGRI CULTURE (Mr. Jerzy Bodgan Plewa) และ Secretary General, Mr. Pekka  
Pesonen ตามลําดับ สรุปสาระสําคัญของการประชุมดังน้ี 
  1. การหารือกับผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร (DG-AGRI) 
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 (10.00 – 14.00 น.) ได้เข้าหารือกับ Mr. Jerzy Bodgan Plewa Deputy Director 
General for International Affairs ซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศโปแลนด์ โดยในการ
หารือครั้งน้ี ได้สอบถามถึงรายละเอียดกลไกการให้เงินช่วยเหลือภาคการเกษตร ภายใต้นโยบายเกษตรร่วม (Common 
Agricultural Policy : CAP) โดยมุ่งหวังท่ีจะได้รับทราบรายละเอียดและรูปแบบการพัฒนาความช่วยเหลือเกษตรกรของสหภาพ 
โดยสรุป CAP ของสหภาพยุโรปได้มีการปรับเปล่ียนระบบการให้เงินอุดหนุนจากรายสินค้าในอดีตมาเป็นรูปแบบการให้เงินอุดหนุน
ตามจํานวนพื้นท่ีการเกษตร ในรูปแบบการจ่ายตรงให้เกษตรกร ซึ่งรูปแบบน้ีสามารถกระทําได้ภายใต้ WTO เน่ืองจากไม่เป็นการให้
เงินอุดหนุนท่ีมีกลไกบิดเบือนราคาสินค้า ในรายละเอียดของการให้เงินอุดหนุนน้ันได้แบ่งนโยบายเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การจ่ายเงิน
โดยตรงที่กล่าวข้างต้น และรูปแบบการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท (Rural Development) การจ่ายเงินในส่วนที่สองน้ีเป็นการ
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมจากการจ่ายในส่วนแรก อาทิเช่น การทําเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือว่าเป็นการทําการเกษตรอย่างย่ังยืน และรักษา
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ส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน สหภาพฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้อีกจํานวนหน่ึง ต่อข้อซักถามถึงรายละเอียดการให้เงินอุดหนุนทั้งสองส่วน 
ทางฝ่าย อียู สรุปให้ทราบว่ามีการจัดทําตารางการให้เงินอุดหนุนตามพื้นท่ีต่างๆ ในแต่ละประเทศ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย
ไม่เท่ากัน แต่เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 270 – 700 ยูโร ต่อ เฮกตาร์ นอกจากน้ี สหภาพฯ แจ้งว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างมาตรการ CAP 
ฉบับใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี ค.ศ. 2014 – 2021 โดยอยู่ระหว่างการจัดทําและหารือกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งร่วมท้ังกลุ่มเกษตรกร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 
  นอกจากน้ี ยังได้หารือประเด็นเก่ียวกับโครงสร้างกลุ่มเกษตรกร และองค์การเกษตรกรของสหภาพ เน่ืองจากทราบ
ว่ากลุ่มเกษตรกรของสหภาพยุโรปมีบทบาทสําคัญในการล๊อบบ้ี และเจรจาด้านนโยบายกับรัฐบาลยุโรป ทางฝ่ายสหภาพ แจ้งว่า
องค์การเกษตรกรของสหภาพมีความสําคัญมากเน่ืองจากมีสมาชิกมากถึง 14 ล้านคน และมีการทํางานอย่างใกล้ชิดกับ DG-AGRI 
โดยจะมีการหารือและกําหนดนโยบายร่วมในทุกระดับ ทั้งน้ี องค์กรด้านการเกษตรของสหภาพฯ มีลักษณะเป็น 2 มิติ ประสานกัน
คือองค์กรจัดต้ังตามกลุ่มสินค้า และจัดต้ังตามพื้นท่ี  
  ในท่ีประชุม ได้เสนอขอความร่วมมือฝ่ายสหภาพที่จะช่วยเหลือด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดต้ังกลุ่ม
องค์การเกษตรกร และกลไกการทํางาน เพื่อให้นโยบายการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ ของไทยบรรลุผลประโยชน์สูงสุดแก่
เกษตรกร ซ่ึงในเรื่องน้ี ทางฝ่ายสหภาพยินดีให้ความร่วมมือตามท่ีฝ่ายไทยเสนอ ซ่ึงอาจเป็นไปในรูปแบบการจัดสัมมนาร่วมกัน 
  สําหรับประเด็นที่ทางฝ่ายสหภาพได้หยิบยกข้ึนหารือ ได้แก่ประเด็นการจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง
ไทยกับสหภาพยุโรป (FTA Thai-EU) ฝ่ายสหภาพได้แจ้งว่าเข้าใจดีถึงกลไกภายในของไทย ท่ีเก่ียวกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และขอทราบความคืบหน้า โดยได้ช้ีแจงว่า จากรายงานล่าสุดของทีมประเทศไทย ณ กรุง
บรัสเซลส์ กระทรวงพาณิชย์ได้เสร็จขั้นตอนการจัดทําประชาพิจารณ์ และอยู่ระหว่างนําเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ และนําเข้า
สู่กระบวนการสภาต่อไป โดยได้ฝากประเด็นความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศกําลังพัฒนา อย่างประเทศไทยท่ีมีประชากร
จํานวนมากอยู่ภาคเกษตรและส่วนใหญ่เป็นประชากรท่ีมีฐานะยากจน ดังน้ันไม่อยากให้ทางฝ่ายสหภาพฯ เห็นว่าประเทศไทยเป็น
คู่แข่งทางการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลก แต่อยากให้การจัดทํา FTA ครั้งน้ี เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับฐานะเกษตรกร
ให้พ้นความยากจนได้กล่าวท้ิงท้ายว่าหากกรอบเจรจาเป็นไป เพื่อประโยชน์ที่กล่าวไว้ ยินดีให้การสนับสนุนการเจรจาดังกล่าว 
  2. การหารือกับองค์กรกลางเกษตรกรแห่งสหภาพยุโรป (COPA-COGECA) 
  คณะได้เข้าหารือกับ นาย Pekka Pesonen  เลขาธิการองค์กรกลางเกษตรกรแห่งสหภาพยุโรป (Secretary 
General COPA-COGECA) ในการประชุมนาย Pekka ได้กล่าวต้อนรับคณะของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 
ของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติ COPA-COGECA มิค่อยได้หารือร่วมกับภาครัฐของประเทศท่ีสาม ในครั้งน้ีถือเป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มมี
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ดังน้ัน จึงได้ช้ีแจงให้ นาย Pekka ทราบว่าวัตถุประสงค์หลักท่ีมาหารือในวันน้ี เน่ืองจากประเทศไทย
อยู่ระหว่างการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งกฎหมายได้ผ่านสภาและจะมีผลบังคับใช้ในอีก 2 – 3 เดือน จึงอยากทราบถึงรูปแบบ
การจัดการองค์กรของ Copa-Cogeca และการบริหารรวมท้ังระบบงบประมาณ 
  นาย Pekka แจ้งว่าองค์กรเป็นองค์กรกลางสําหรับกลุ่มเกษตรกร COPA และกลุ่มสหกรณ์ COGECA โดยมีสมาชิก 
14 ล้านคน ภายใต้องค์กรย่อยระดับประเทศอีก 77 องค์กร คณะกรรมการบริหารแบ่งเป็น 2 คณะ จากส่วนที่ได้รับการเลือกต้ังของ 
COPA และ COGECA สําหรับหน่วยงานกลางน้ีทําหน้าที่หลักในการ Lobby และจัดการประชุมร่วมระหว่างสมาชิกในประเด็นต่างๆ 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่เรียกเก็บจากสมาชิก รัฐจะอุดหนุนในกรณีที่องค์กรดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา ต่อข้อถามถึงประเด็น
ด้านการทํางานร่วมกับคณะกรรมาธิการกลางของสหภาพ COPA-COGECA  ทําหน้าท่ีทั้งในส่วนการให้คําปรึกษาระดับนโยบาย 
และการทํางานแบบมีส่วนร่วมในคณะทํางานย่อยต่างๆ ของสหภาพซ่ึงมีอยู่หลายสิบคณะ ท้ังน้ี เสียงสะท้อนจากเกษตรกรจะผ่าน
การพิจารณาจากคณะทํางานภายในและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารก่อนเสนอคณะกรรมาธิการต่อไป ท้ังน้ี หาก
ไม่ได้รับการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมาธิการฯ ก็สามารถใช้กลไกสภายุโรป และการเดินขบวนเป็นการแสดงออกถึงความไม่
เห็นด้วยกับการกําหนดนโยบายอีกทางหน่ึง อย่างไรก็ตามในภาพรวม COPA-COGECA ทํางานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรของรัฐเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร 
  ในส่วนความร่วมมือในอนาคตกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ของประเทศไทยน้ัน COPA-COGECA ยินดีท่ีจะ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในขั้นตอนและขบวนการต่างๆ โดยได้เสนอให้มีการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องน้ีในประเทศไทย
ต่อไป 
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  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและการดําเนินงานขยายผลจากการหารือครั้งน้ี 
  ก. สหภาพยุโรปมีความรู้และมีประสบการณ์ยาวนานในการปกป้องภาคการเกษตร และมีระบบการให้การอุดหนุน
ภาคการเกษตรถึงปีละ 35,000 ล้านยูโร ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของสหภาพ โดยงบประมาณ
ดังกล่าว นําไปอุดหนุนภาคการเกษตรให้สามารถแข่งขันกับภาวะการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้
งบประมาณอุดหนุนท่ีสูงมากดังกล่าว เกษตรกรในสหภาพก็ยังมีรายได้เฉล่ียตํ่ากว่ารายได้ประชากรท่ีทํางานในเมืองถึงร้อยละ 50 
สําหรับรูปแบบการอุดหนุนสหภาพได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ WTO ดังน้ัน 
การนํารูปแบบมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับไทยโดยการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย รวมท้ังความพร้อมของประเทศไทยด้านกรอบนโยบาย
และงบประมาณจึงมีความสําคัญอย่างเร่งด่วน  จึงได้ส่ังการให้สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจําสหภาพยุโรป 
กระทรวงเกษตรฯ  เร่งดําเนินการเชิญผู้แทนทั้งใน ส่วนของ DG-AGRI และ COPA-COGECA  เดินทางมาแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ กับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ และผู้นํากลุ่มเกษตรกรต่อไป 
  ข. ในส่วนของการจัดทํา FTA จากการหารือครั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักว่าภายใต้          
ภาวการณ์แข่งขันการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลก และการปรับตัวขึ้นลงของระดับราคาสินค้าซ่ึงทําให้บางช่วงสินค้าเกษตรมีราคา
แพงและขาดตลาดน้ัน ฝ่ายไทยมีความจําเป็นที่ต้องพิจารณากรอบการเปิดตลาดการค้าเสรี FTA ไทย – อียู อย่างรอบคอบและให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ดังน้ัน จึงได้ส่ังการให้มีการจัดต้ังคณะทํางานเตรียมความพร้อมการเจรจาเปิด
ตลาดเสรีสินค้าเกษตร เป็นคณะทํางานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีท่ีปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานคณะทํางาน ท้ังน้ี การประสานงานการเจรจาระหว่างกระทรวงต่างๆ 
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขอให้ดําเนินการผ่านคณะทํางานดังกล่าว 
  
34. เร่ือง  ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐ              
ประชาชนจีนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์) ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน  2553 เพื่อเข้า
ร่วมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศจีน – อาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Conference of China – ASEAN Ministers of 
Information) และพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังน้ี  
  สาระสําคัญ  
  1. การเข้าเย่ียมคารวะนายหวัง เฉิน รัฐมนตรีกํากับดูแลงานข่าวสารของจีน  
    - ท้ังสองฝ่ายยํ้าถึงความร่วมมือด้านข่าวสารและสารสนเทศระหว่างอาเซียน-จีน และ จีน-ไทย โดยเห็นว่า
ส่ือของสองประเทศมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
    - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีฝากความระลึกถึงจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีจีน   
และช่ืนชมความสัมพันธ์ทวิภาคีท่ีแน่นแฟ้น  เห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากความไม่เข้าใจกัน  ซึ่งอาจเป็นเพราะการส่ือสารที่
คลาดเคล่ือน  เช่ือว่าความตกลงที่มีอยู่ระหว่างไทยกับหน่วยงานของจีน อาทิ สถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ สํานักงานกิจการวิทยุ 
ภาพยนตร์และโทรทัศน์มณฑลยูนนานและกวางสี  จะช่วยให้ทํางานกันใกล้ชิดมากข้ึน  ทั้งน้ี หวังท่ีจะเห็นหน่วยงานท่ีกํากับดูแลงาน
ด้านส่ือขยายความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน  โดยหากมีเรื่องเร่งด่วน รัฐมนตรีหวังฯ สามารถติดต่อกับรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง  
  2. การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศจีน-อาเซียน คร้ังที่ 2  
   - ท่ีประชุมได้หารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศระหว่าง         
อาเซียน-จีน โดยรับทราบว่าปี 2554 จะครบรอบ 20 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน  ซ่ึงในการพัฒนาความ 
ร่วมมือระหว่างกันส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสาร  แก้ไขข้อสงสัยในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร  และ 
สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนในความสัมพันธ์จีน-อาเซียน  
   - ท่ีประชุมเห็นว่า กระทรวงต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศในจีนและอาเซียน  ควรเพิ่ม          
บทบาทของตนและทํางานให้เพิ่มขึ้น  เพื่อสร้างบรรยากาศที่นําไปสู่สันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาค  
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   - ท่ีประชุมเห็นว่าจีนและอาเซียนควรกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐเร่งให้มีการแลกเปล่ียนและ           
ความร่วมมือด้านสารสนเทศ  การแลกเปล่ียนเจ้าหน้าที่และฝึกอบรมส่ือ  และท้ังสองฝ่ายจะจัดการประชุมหารือกันเป็นประจํา 
ในเรื่องความร่วมมือด้านการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์  นโยบายส่ือ และการพัฒนาเทคโนโลยีของส่ือต่าง ๆ รวมท้ังสร้าง
บรรยากาศที่ดีในวงการส่ือระหว่างจีน-อาเซียน 
   3. การเข้าเย่ียมคารวะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  
   - นายหลิว  หยุนซาน กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคฯ    ยํ้าว่ารัฐบาลจีนให้ความสําคัญในการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศและส่ือสารมวลชนกับมิตรประเทศ  โดยเฉพาะอาเซียน  และเห็นว่าการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
ต้องมีความสมดุลเพื่อให้เสียงในภูมิภาคเป็นเสียงที่แข็งแกร่ง  
  4. การเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ CCTV  
    - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรองประธาน CCTV หารือถึงความเป็นไปได้ในการทํางาน
ร่วมกันต่อไป  โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งความสนใจท่ีจะนําละครไทยออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ CCTV  
ซึ่งฝ่ายจีนยินดีสนับสนุนเต็มท่ี  
   - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขอบคุณ CCTV ที่รายงานข่าวสถานการณ์การเมืองในไทยเมื่อ 
เดือนเมษายน 2553 แบบตรงไปตรงมา  
  5. การเยี่ยมชมสถานีวิทยุจีนระหว่างประเทศ (CRI)  
   - รองประธาน CRI ยินดีที่ปี 2553 เป็นปีที่ CRI และไทยออกอากาศครบ 60 ปี  ซ่ึงที่ผ่านมา CRI  
กับไทยมีความร่วมมือด้านส่ืออย่างใกล้ชิด  และ CRI ต้องการกระชับความสัมพันธ์กับไทยต่อไป   
 
35. เร่ือง รายงานการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค คร้ังที่ 1 ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศญ่ีปุ่น           
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้เดินทาง
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเพื่อให้การรับรองปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารเอเปค (The Niigata Declaration on 
APEC Food Security) ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 15-17 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนิอิกาตะ ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งผลการประชุมสรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี  
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวแลกเปล่ียนความคิดเห็นในท่ีประชุมเกี่ยวกับเป้าหมายร่วม 
2 ด้าน ตามปฏิญญาฯ ได้แก่ การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างย่ังยืนและการอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน การค้า และการตลาด  
  2. ท่ีประชุมฯ ได้ร่วมรับรองปฏิญญาฯ อย่างเป็นเอกฉันท์  โดยมีการปรับแก้ไขเล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่          
สาระสําคัญ 
   3. ผู้ส่ือข่าวในประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ความสนใจการประชุมฯ น้ีเป็นอย่างมากโดยมีการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน  นอกจากน้ี ในช่วงการจัดแถลงข่าวหลังจากจบการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันความ
พร้อมของไทยในการผลิตอาหารเพื่อส่งออกเป็นครัวของโลกต่อไป  
  4. ในช่วงการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   
  5. นายอนุรักษ์  จุรีมาศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  ประจํากรุงโตเกียว ได้ศึกษาดูงานการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศ
ญ่ีปุ่น ระหว่างวันท่ี 15-16 ตุลาคม 2553 ณ กรุงโตเกียว โดยพบว่าครอบครัวชาวญ่ีปุ่นมีขนาดเล็ก  การปรุงอาหารบริโภคเองภายใน
ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการซื้ออาหารปรุงสําเร็จพร้อมบริโภค  ซึ่งผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหารมากที่สุด  รวมทั้งเป็นผู้ซ้ือที่ศึกษาข้อมูลและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  และมีความอ่อนไหวต่อข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งน้ี ผู้บริโภคญ่ีปุ่นเช่ือมั่นว่าไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีมาตรฐานสูง  ดังน้ัน ไทยจึงมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมากใน
อนาคต 
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เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 

 
36.  เร่ือง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สรุปได้ดังน้ี  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดยสอบถามประชากร
ที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  มีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 26,520 ครัวเรือนต่อเดือน สําหรับใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553  ในภาพรวมสถานการณ์แรงงาน  จํานวนผู้ว่างงานลดลง 9.3 หม่ืนคน (จาก 4.46 แสนคน เป็น 3.53 
แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552  หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนท่ีผ่านมา (กรกฎาคม พ.ศ. 2553) จํานวนผู้
ว่างงานเพิ่มขึ้น 8 พันคน  (จาก 3.45 แสนคน เป็น 3.53 แสนคน)  สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 
  1.  ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
  ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งส้ิน 39.08 ล้านคน  ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 38.71 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.53 
แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2 หมื่นคน ท้ังน้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552 จํานวน 3.1 
แสนคน (จาก 38.77  ล้านคน  เป็น  39.08  ล้านคน) 
  2.  ผู้มีงานทํา 
  ผู้มีงานทํา 38.71 ล้านคน เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552 จํานวน 4.1 แสนคน (จาก 38.30  ล้านคน เป็น 
38.71 ล้านคน) หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 ซ่ึงมีผู้ทํางานเพิ่มขึ้นและลดลงในสาขาต่างๆ ดังน้ี 
    (1)  ผู้ทํางานเพิ่มข้ึน  ได้แก่  ผู้ทํางานในสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ เพิ่มขึ้น 2.0 แสนคน (จาก 5.91  
ล้านคน เป็น 6.11 ล้านคน)  สาขาการบริหารราชการแผ่นดินฯ 1.1 แสนคน (จาก 1.41 ล้านคน เป็น 1.52  ล้านคน)  สาขาการ
ก่อสร้าง 1.1 แสนคน (จาก 1.93  ล้านคน เป็น 2.04 ล้านคน)  ตามลําดับ 
   (2) ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่ สาขาการผลิต 3.0 แสนคน (จาก 5.57 ล้านคน เป็น 5.27 ล้านคน)  สาขา 
การโรงแรมและภัตตาคาร 1.2 แสนคน  สาขาการบริการชุมชนฯ 9 หมื่นคน  สาขาการขนส่งฯ 5 หมื่นคน  ส่วนสาขาการผลิต  
เมื่อพิจารณาในสาขาย่อยมีการเพิ่มขึ้นและลดลง คือลดลงในสาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก 1.28 แสนคน 
 (จาก 3.83 แสนคน เป็น 2.55 แสนคน)  การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม 8.5 หมื่นคน (จาก 12.08 แสนคน เป็น 11.23 
แสนคน)  การผลิตยานยนต์  7.2 หมื่นคน (จาก 3.08 แสนคน เป็น 2.36 แสนคน) การผลิตเคมีภัณฑ์และเคมีภัณฑ์เคมี 5.6 หมื่นคน 
(จาก 2.28 แสนคน เป็น 1.72 แสนคน)  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ 4.5 หม่ืนคน (จาก 3.66 แสนคน เป็น 3.21 
แสนคน)  การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 3.9 หมื่นคน (จาก 5.12 แสนคน เป็น 4.73 แสนคน) ตามลําดับ  ส่วนสาขาการผลิตย่อยที่เพิ่มขึ้น 
เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 8.2 หม่ืนคน  การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 6.7 หม่ืนคน  การฟอกและตกแต่ง 
หนังฟอก 4.4 หม่ืนคน  การพิมพ์โฆษณา 1.6 หมื่นคน ที่เหลืออยู่ในสาขาการผลิตอ่ืน ๆ 
   ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา  จํานวนผู้มีงานทําเพิ่มข้ึน 2.9 แสนคน   
โดยเป็นการเพิ่มข้ึนในภาคเกษตรกรรม 8.1 แสนคน  ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมลดลง 5.2 แสนคน  3.3 ผู้ว่างงาน 
  (1)  ผู้ว่างงานท่ัวประเทศมีจํานวน 3.53 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ของกําลังแรงงานรวม  
(ลดลง 9.3 หมื่นคน หรือลดลงร้อยละ 0.3  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552) ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางาน
มาก่อนจํานวน 1.58 แสนคน  และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.95 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการผลิต 9.9 
หม่ืนคน ภาคการบริการและการค้า 8.6 หม่ืนคน  และภาคเกษตรกรรม 1.0 หมื่นคน 
  (2)  ผู้ว่างงานเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด จํานวน 1.19  แสนคน  รองลงมา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.2 หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.6 หม่ืนคน ระดับประถมศึกษา 5.4 หมื่นคน  และไม่มี         
การศึกษาและตํ่ากว่าประถมศึกษา 2.2 หม่ืนคน  ตามลําดับ 



 38 

  (3)  ผู้ว่างงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 1.07 แสนคน  ภาคกลาง 9.2 หม่ืนคน  ภาคเหนือ 7.8 
หม่ืนคน  กรุงเทพมหานคร  4.3 หม่ืนคน  และภาคใต้ 3.4 หมื่นคน  และหากคิดเป็นอัตราการว่างงาน กรุงเทพมหานครและ
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอัตราการว่างงานสูงสุด คือ ร้อยละ 1.1  ส่วนภาคที่มีอัตราการว่างงานตํ่าสุดเป็นภาคใต้ ร้อยละ 0.6 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาแล้วเห็นว่า สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
37.  เร่ือง   สรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนตุลาคม 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนตุลาคม 2553  ของกระทรวง
คมนาคม สรุปได้ดังน้ี                   

  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงคมนาคมขอรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุในภาคการขนส่งในความรับผิดชอบประจําเดือนตุลาคม 2553  
โดยเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนตุลาคม 2552  สถิติอุบัติเหตุเฉพาะการขนส่งทางถนน
เปรียบเทียบระหว่างเดือนกันยายน 2553 กับเดือนตุลาคม 2553  ความก้าวหน้าในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
การขนส่งทางถนน โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม และระบบ TRAMS จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:00 น.  ดังน้ี 
   1.   สถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนตุลาคม 2553  โดยเปรียบเทียบกับสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในภาคการขนส่งประจําเดือนตุลาคม 2552 
  

อุบัติเหตุที่รับรายงาน 
(คร้ัง) 

ผู้บาดเจ็บ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย)  
สาขาการขนส่ง 

ต.ค.5
2 

ต.ค.5
3 

เปรียบเที
ยบ 

ต.ค.5
2 

ต.ค.5
3 

เปรียบเที
ยบ 

ต.ค.52 ต.ค.5
3 

เปรียบเทีย
บ 

ถนน 795 440  -44.7% 531 480 -9.6% 77 75 -2.6% 
จุดตัดรถไฟกับ
ถนน 

9 8 -11.1% 3 14 +366.7% 9 4 -55.6% 

ทางน้ํา 1 3 +200% 2 1 -50.0% 0 0 - 
ทางอากาศ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

รวม 805 451 -44.0% 536 494 -7.8% 86 79 -8.1% 
  

   จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากภาคการขนส่งในความรับผิดชอบ เปรียบเทียบในช่วงเดือนตุลาคมของปี 2552 กับปี 
2553 พบว่า ในภาพรวมของทุกสาขาการขนส่งมีจํานวนครั้งของสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเฉล่ียร้อยละ 44 จํานวนผู้บาดเจ็บลดลง
ร้อยละ 7.8  และจํานวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 8.1  และเมื่อพิจารณาจากความรุนแรงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2552  พบว่าการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนยังคงสร้างความสูญเสียอย่างร้ายแรง ซ่ึงจากสถิติข้างต้น อุบัติเหตุทางถนน  เดือนตุลาคม 2553 พบว่า เกิดข้ึนสูง
ถึงร้อยละ 97.6 เม่ือเทียบกับการขนส่งระบบอ่ืน มีผู้บาดเจ็บร้อยละ 97.2 และมีผู้เสียชีวิตร้อยละ 94.9 โดยการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในเดือนตุลาคม 2553 มีจํานวนครั้ง  จํานวนผู้บาดเจ็บ  และจํานวนผู้เสียชีวิตลดลง  เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2552 โดยเส้นทางตรง
ยังคงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด  พฤติกรรมการขับขี่ท่ีไม่เคารพกฎจราจรและไม่ปลอดภัย ได้แก่ การขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด และการ
ตัดหน้ากระช้ันชิด ยังคงเป็นมูลเหตุสันนิษฐานสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งน้ี การขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด มีสถิติที่ลดลงร้อยละ 
34 และการตัดหน้ากระช้ันชิด มีสถิติลดลงร้อยละ 26.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี 2552 นอกจากน้ี ประเภทรถท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุท่ีสําคัญ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ 
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   2.  สถิติอุบัติเหตุเฉพาะการขนส่งทางถนนเปรียบเทียบระหว่างเดือนกันยายน 2553  กับเดือนตุลาคม 2553 
 

ข้อมูลอุบัติเหตุ ก.ย. 53 ต.ค. 53 รวม (ม.ค. – ต.ค. 53) 
อุบัติเหต ุ(ครั้ง) 680 440  (-35.3%) 9,873 
ผู้เสียชีวิต (ราย) 80 75  (-6.3%) 1,320 
ผู้บาดเจ็บ (ราย) 467 480 (+2.8%) 8,878 

       

   สถิติอุบัติเหตุการขนส่งทางถนนระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 เกิดอุบัติเหตุรวม 9,873 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 
1,320 ราย และผู้บาดเจ็บ 8,878 ราย โดยในเดือนตุลาคม 2553 มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ  และจํานวนผู้เสียชีวิต   
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2553   
   3. ความก้าวหน้าในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งทางถนน 
   กระทรวงคมนาคมขอรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการ  ดังน้ี 
    3.1  การตรวจสอบพฤติกรรมความพร้อมของผู้ขับข่ีไม่ให้เมาสุรา (แอลกอฮอล์เป็นศูนย์)  กรมการขนส่งทางบก 
ได้ดําเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถสาธารณะ โดยในเดือนตุลาคม 2553  ได้ดําเนินการตรวจผู้ขับรถสาธารณะ
จํานวน 117,073 ราย  ไม่ผู้ขับขี่ท่ีมีแอลกอฮอล์ในเลือด 
    3.2  การปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย  และโค้งอันตราย  โดยกรมทางหลวงได้ดําเนินการรวบรวมรายงานการเกิด
อุบัติเหตุและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานแขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทางทั่วประเทศ เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
รวดเร็ว โดยได้ดําเนินการแล้วเสร็จรวมท้ังส้ิน 501 แห่ง ครบตามแผนที่กําหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 100 
    3.3  การยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดเส่ียงอันตรายของกรมทางหลวงชนบท ได้ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุง
จุดตัดทางรถไฟ และสายทางท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วจํานวน 774 แห่ง  และได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความปลอดภัยงานทางให้กับประชาชนแล้ว จํานวน 3,450 คน 
   4.   ข้อเสนอเพ่ือการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งทางถนน 
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดอุบัติเหตุรถตู้รับจ้างไม่ประจําทาง  
บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันรถ ขับมาถึงท่ีเกิดเหตุบริเวณทางลงด่านฯ คลองประปา 1 หลัก กม. ท่ี 10+900B ทิศทางจากพญาไท มุ่ง
หน้าแจ้งวัฒนะ ซ่ึงเป็นทางแยก  ขณะเกิดเหตุสภาพอากาศปกติ  รถคันดังกล่าวได้ชนหัวเกาะทางแยกเสียหลักตกจากทางพิเศษลง
ไปบนถนนพระราม 6 ซึ่งมีความสูงประมาณ 15 เมตร ซึ่งรถคันดังกล่าวใช้แก็ส NGV  และได้เกิดไฟลุกไหม้ทั้งคัน ในท่ีเกิดเหตุพบ
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล จํานวน 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 8 ราย   ซึ่งจากผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ข้างต้น กระทรวงคมนาคมจะได้ดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในภาคการขนส่งทางถนน  ดังน้ี 
    4.1  ให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงมาตรการเร่งรัดการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณทางตรง ซ่ึงยังคงเกิดอุบัติเหตุในสัดส่วนท่ีมากกว่าบริเวณอ่ืน  และการแก้ไข
ปรับปรุงโค้งอันตรายเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ 
    4.2  ให้กรมการขนส่งทางบก  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  และบริษัท ขนส่ง จํากัด  ยังคงดําเนินมาตรการ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง  เน่ืองจากในเดือนตุลาคม 
2553  มีจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ (ทั้งจากรถโดยสารและคู่กรณี) โดยมี
ผู้เสียชีวิต 18  ราย จากค่าเฉล่ีย 17  ราย  และผู้บาดเจ็บ 251 ราย จากค่าเฉล่ีย 216.3 ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6  และร้อยละ 
11.6   ตามลําดับ จากยอดสะสมต้ังแต่ มกราคม ถึง ตุลาคม 2553)  

    4.3  ให้หน่วยงานท่ีกํากับดูแลทางพิเศษ (กรมทางหลวง  และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย)  เพิ่มมาตรการใน
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเร็ว  รวมถึงการพิจารณานําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ดําเนินการตรวจจับความเร็วของรถ  
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ําในบริเวณเดียวกันและบริเวณท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกัน   
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38.  เร่ือง  ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2553 และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2553 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2553 และแนวโน้มเดือน 
พฤศจิกายน 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี                   

สาระสําคัญของเร่ือง  
1.  ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนตุลาคม 2553 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมาพบว่า    

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร สูงขึ้น ร้อยละ 29.07  ซึ่งสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า  โดยสินค้าสําคัญที่ราคาสูงขึ้น  ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
มันสําปะหลัง  ปาล์มนํ้ามัน  ยางพารา   และปศุสัตว์  โดย  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ราคาสูงขึ้น เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความ
ต้องการมากขึ้น    มันสําปะหลัง  ราคาสูงขึ้น เน่ืองจาก ผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการยังคงมีมาก  ปาล์มนํ้ามัน  ราคาสูงข้ึน 
เน่ืองจาก ผลผลิตลดลง  ขณะท่ีความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงงานสกัดนํ้ามัน แข่งขันกันรับซ้ือผลผลิต 
ยางพารา   ราคาสูงขึ้น เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2553 เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับราคานํ้ามันดิบเดือนตุลาคม ในปี 2553  
สูงกว่า ตุลาคม 2552   เม่ือเปรียบเทียบกับ เดือนกันยายนท่ีผ่านมา ดัชนีราคา สูงข้ึน ร้อยละ 1.23 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงขึ้น 
ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน  ยางพารา และสับปะรดโรงงาน ส่วนสินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  มันสําปะหลัง และ 
ปศุสัตว์  ในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าดัชนีราคาจะปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจาก ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน มีฝนตกในแหล่งผลิต  
ในขณะที่ ราคาข้าวสูงขึ้น เน่ืองจากในช่วงเดือนตุลาคมแหล่งรับซ้ือหลายแห่งได้ปิดกิจการช่ัวคราว และได้เริ่มดําเนินการในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน ทําให้ความต้องการของตลาดมีมากข้ึน ประกอบกับแหล่งผลิตในหลายพื้นท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
ทําให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในขณะน้ีลดลงกว่าท่ีควรจะเป็น 

2.2 ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีผลผลิต ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 5.85  สินค้าสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน และสับปะรดโรงงาน   ส่วนสินค้าท่ีผลผลิต สูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  ยางพารา  สุกร  ไก่เน้ือ และไข่ไก่ เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน ท่ีผ่านมา  ดัชนีผลผลิตสูงขึ้น ร้อยละ 4.39 
สินค้าสําคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  มันสําปะหลัง สับปะรดโรงงาน สุกร ไก่เน้ือ และไข่ไก่ ส่วนสินค้าท่ีผลผลิต
ลดลง ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา ในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมจะยังคงสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา  
เพราะมีผลผลิตสินค้าสําคัญหลายชนิดออกสู่ตลาดมากข้ึน ได้แก่ ข้าวนาปี และสับปะรดโรงงาน  

2.3 ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเดือนตุลาคม  ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในเดือนพฤศจิกายน  ผลผลิตท่ีคาดว่า จะออกสู่
ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปี  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  และสับปะรด  โดยคาดว่าจะออกสู่ตลาด คิดเป็นร้อยละ 47.45  18.25  และ 11.46 
ของผลผลิตท้ังหมด  ตามลําดับ 
  

39.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที่ 39  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 39 ณ วันท่ี15 พฤศจิกายน 
2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า และการดําเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรปี 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี  
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สระบุรี สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 
 1. สงขลา เมื่อวันท่ี 30 ต.ค. 53 เกิดฝนตกหนักและต่อเน่ือง ปัจจุบันมีน้ําท่วมขัง 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอระโนด 
กระแสสินธ์ุ สิงหนคร สทิงพระ บางกลํ่า ระดับประมาณ 0.30–0.50 เมตร 
  2. ตรัง เกิดฝนตกหนัก ต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 53 ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง 
และกันตัง  
  3. สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ 19 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง พนม เคียนซา พุนพิน           
วิภาวดี เวียงสระ พระแสง ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร ไชยา ดอนสัก บ้านตาขุน บ้านนาเดิม คีรีรัฐนิคม เกาะพงัน ชัยบุรี 
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เกาะสมุย ท่าชนะ  ปัจจุบันมีน้ําท่วมขัง 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอไชยา กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก และพระแสง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะ
ปกติ 3 - 5 วัน 
  4. นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ 21 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหัวไทร ลานสกา สิชล ชะอวด ขนอม 
พิปูน นบพิดํา จุฬาภรณ์ เมือง ปากพนัง พรหมคีรี ทุ่งสง ท่าศาลา ถ้ําพรรณรา ช้างกลาง ร่อนพิบูลย์ พระพรหม ฉวาง บางขัน  
นาบอน ทุ่งใหญ่ ปัจจุบันมีน้ําท่วมขัง 15 อําเภอ ได้แก่ อําเภอขนอม สิชล นบพิดํา ท่าศาลา พรหมคีรี เมืองนครศรีธรรมราช 
ลานสกา พระพรหมร่อนพิบูลย์ พิปูน ฉวาง ถํ้าพรรณรา นาบอน ทุ่งใหญ่ และทุ่งสง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 3-5 วัน 
  5. พัทลุง สถานการณ์นํ้าท่วมขังในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอปากพะยูน ควนขนุน 
เขาชัยสน บางแก้ว เมือง ยังคงมีนํ้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม 0.20–0.30 ม. คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 2-3 วัน 
 6. สระบุรี สถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันท่ี 15 ต.ค.53 ในพ้ืนที่ 13 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก แก่งคอย วังม่วง เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด หนองแซง หนองแค วิหารแดง หนองโดน  ปัจจุบันมีน้ํา
ท่วม 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านหมอ และดอนพุด 
 7. สุโขทัย สถานการณ์นํ้าท่วมพื้นที่ลุ่มตํ่า เม่ือวันที่ 29 ส.ค.53  ในพื้นที่ 1 อําเภอ คือ อําเภอกงไกลาศ ตําบลกง 
คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
 8. ชัยนาท สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันท่ี 3-4 ต.ค. 53 ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเนินขาม หันคา เมือง
ชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง มโนรมย์ สรรพยา ปัจจุบันมีน้ําท่วม 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองชัยนาท วัดสิงห์ มโนรมย์ และ
สรรพยา คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 15 พฤศจิกายน 2553 
 9. พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เม่ือวันที่ 19-20 ต.ค. 53 ในพ้ืนที่ 13 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา บางไทร มหาราช ผักไห่ บางบาล เสนา บางปะอิน อุทัย บางซ้าย ลาดบัวหลวง นครหลวง บางปะหัน บ้านแพรก 
สถานการณ์ปัจจุบันน้ําเร่ิมลดลง 
 10. นนทบุรี สถานการณ์นํ้าล้นตล่ิง เมื่อวันท่ี 21 ต.ค. 53 ในพ้ืนที่ 6 อําเภอ ได้แก่ ได้แก่ อําเภอปากเกร็ด  
เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย  
 11. ปทุมธานี สถานการณ์นํ้าล้นตล่ิง เมื่อวันท่ี 21 ต.ค. 53  ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองปทุมธานี  
สามโคก ลาดหลุมแก้ว ธัญบุรี ลําลูกกา คลองหลวง และหนองเสือ 
 12. สุพรรณบุรี สถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เมื่อวันท่ี 16 ต.ค. 53 ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง บางปลา
ม้า สองพี่น้อง สามชุก หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช อู่ทอง  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางปลาม้า และสองพ่ีน้อง 

13. ศรีสะเกษ สถานการณ์นํ้าป่าไหลหลาก เม่ือวันที่ 16 ต.ค.53 ในพ้ืนที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอราศีไศล  
กันทรารมย์ ศิลาลาด บึงบูรพ์ และยางชุมน้อย 

 14. สุรินทร์ สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันท่ี 19 ต.ค.53 ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง สังขะ บัวเชด  
ศรีขรภูมิ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี กาบเชิง  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอท่าตูม และรัตนบุรี 

 15. ขอนแก่น สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมื่อวันท่ี 20 ต.ค.53 ในพื้นที่ 14 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแวงใหญ่            
แวงน้อย ชนบท บ้านแฮด มัญจาคีรี โคกโพธ์ิชัย โนนศิลา เปลือยน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง  
เมือง นํ้าพอง อุบลรัตน์ หนองนาคํา  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอชนบท มัญจาคีรี เมือง และอุบลรัตน์ 

 16. กาฬสินธ์ุ สถานการณ์นํ้าท่วมขัง  ในพ้ืนที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอกมลาไสย ร่องคํา ฆ้องชัย  
 17. มหาสารคาม สถานการณ์นํ้าท่วมขัง  ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง โกสุมพิสัย  

กุดรัง เชียงยืน กันทรวิชัย นาเชือก บรบือ  ปัจจุบันมีน้ําท่วม 3 อําเภอ ได้แก่ เมือง โกสุมพิสัย และกันทรวิชัย 
  18. ร้อยเอ็ด สถานการณ์นํ้าท่วมขัง  ในพ้ืนที่ 2 อําเภอ ได้แก่อําเภอจังหาร และขวัญเชียง 
  19. อุบลราชธานี สถานการณ์นํ้าท่วมขัง  ในพ้ืนที่ 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง วารินชําราบ  
 สถานการณ์น้ํา 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (15 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณนํ้า           
ทั้งหมด 55,923 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจาก
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สัปดาห์ก่อน(56,059 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 136 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 32,082  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 44 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (58,680 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80) จํานวน 2,757 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างจํานวน 75.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าระบาย 102.53 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับนํ้าได้อีก 17,632 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (15 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 52,336 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75  ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ท้ังหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(52,467 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 131 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 28,813 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552  
(55,457 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80) จํานวน 3,121 ล้านลูกบาศก์เมตร วันน้ีมีปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 69.61 
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าระบาย 96.03 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับนํ้าได้อีก 17,259 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ และป่าสักชลสิทธ์ิ 
 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณนํ้าระบาย 

อ่างเก็บนํ้า 
ปริมาตร

นํ้า 

% 
 ความจุ
อ่างฯ 

ปริมาตร
นํ้า 

%  
ความจุ
อ่างฯ 

วันน้ี 
เมื่อ
วาน 

วันน้ี 
เมื่อ
วาน 

ปริมาณนํ้ารับได้อีก 

1.ภูมิพล 8,718 65 4,918 37 13.12 11.42 5.00 5.00 4,744 
2.สิริกิติ์ 7,810 82 4,955 52 5.51 7.98 7.06 7.17 1,700 
ภูมิพล+
สิริกิต์ิ 

16,528 72 9,814 43 18.63 19.40 12.06 12.17 6,444 

3.แควน้อยฯ 773 101 740 96 0.75 3.56 3.46 3.46 0 
4.ป่าสักชล
สิทธ์ิ 

960 100 964 100 4.65 1.77 4.65 1.73 0 

รวม 4 อ่างฯ 18,261 74 11,518 47 24.03 24.73 20.17 17.36 6,444 
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
  อ่างเก็บน้ําที่อยู่ในเกณฑ์น้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 22 อ่าง  ดังน้ี 
 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณนํ้าระบาย 

อ่างเก็บนํ้า 
ปริมาตร

น้ํา 

% ความจอุ่าง

ฯ 

ปริมาตร

น้ํา 

% ความจอุ่างฯ วันนี้ เมื่อวาน วันนี้ เมื่อวาน 

ปริมาณน้ํา 

รับได้อีก 

1.สิริกิติ์ 7,810 82 4,960 52 5.51 7.98 7.06 7.17 1,700 

2.แม่งัดฯ 280 106 258 97 0.86 0.98 0.80 0.43 0 

3.ก่ิวลม 103 92 99 88 1.89 0.75 1.70 0.12 9 

4.ก่ิวคอหมา 197 116 191 112 1.00 0.57 1.28 0.15 0 

5.แควน้อยฯ 773 101 737 96 0.75 3.56 3.46 3.46 0 

6.ห้วยหลวง 126 107 121 103 0.02 0.00 0.14 0.18 0 

7.จุฬาภรณ์ 169 103 125 76 0.39 0.28 1.02 1.02 0 

8.อุบลรัตน์ 2,621 108 2,040 84 2.19 2.00 28.83 28.52 0 
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ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณนํ้าระบาย  
อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตร

น้ํา 

% ความจอุ่าง

ฯ 

ปริมาตร

น้ํา 

% ความจอุ่างฯ วันนี้ เมื่อวาน วันนี้ เมื่อวาน 

ปริมาณน้ํา 

รับได้อีก 

9.ลําปาว 1,258 88 1,173 82 0.00 1.25 1.30 1.28 172 

10. ลําตะคอง 348 111 321 102 0.98 1.40 1.17 1.21 0 

11.ลําพระเพลิง 108 98 107 97 0.09 0.20 0.52 0.52 1 

12.มูลบน 116 82 109 77 0.05 0.05 0.34 0.34 25 

13.ลําแซะ 247 90 240 87 0.03 0.32 0.89 0.89 28 

14.สิรินธร 1,587 81 756 38 0.83 0.83 0.00 0.00 379 

15.ป่าสักฯ 960 100 957 100 4.65 1.77 4.65 1.73 0 

16.ทับเสลา 162 101 154 96 0.45 0.45 0.45 0.45 0 

17.กระเสียว 250 104 210 88 1.30 1.30 1.47 1.47 0 

18.ขุนด่านฯ 219 98 214 96 0.16 0.16 0.25 0.26 5 

19.คลองสียัด 419 100 389 93 0.00 0.00 0.00 0.65 1 

20.บางพระ 95 81 83 71 0.08 0.08 0.08 0.09 22 

21.หนองปลาไหล 164 100 150 92 0.42 0.39 0.40 0.37 0 

22.ประแสร ์ 247 100 227 92 0.00 0.00 0.06 0.30 1 

 
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้น แม่นํ้ามูล อําเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และอําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้ามาก 
 ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,704 ลบ.ม./วินาที(ลดลงจากเมื่อวาน 64  
ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,516 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 32ลบ.ม./วินาที) 
 รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝ่ังตะวันออก 191 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 51 ลบ.ม./วินาที) และ           
ทุ่งฝ่ังตะวันตก 278 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก (ปิดการระบาย) 14 พ.ย. 7 ลบ.ม./วินาที 
 การดําเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนให้เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี  
9-10 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 4 ฉบับ 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนที่  ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เครื่อง สนับสนุนแล้ว จํานวน 659 เครื่อง ใน
พื้นที่ 38 จังหวัด ดังน้ี 
  ภาคเหนือ 5 จังหวัด จํานวน 23 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดลําพูน(2) พิษณุโลก (2) นครสวรรค์(15) กําแพงเพชร(2) 
สุโขทัย(2) 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด จํานวน 81 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น(24) มหาสารคาม(4) ร้อยเอ็ด
(18) กาฬสินธ์ุ(7) อุบลราชธานี(4) บุรีรัมย์(1) ศรีสะเกษ(4) นครราชสีมา(15) สุรินทร์(4) 
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  ภาคกลาง 14 จังหวัด 414 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท(20) ลพบุรี(37) สิงห์บุรี(52) สระบุรี(12) 
พระนครศรีอยุธยา(36) อ่างทอง(32) อุทัยธานี(4) สุพรรณบุรี(52) นนทบุรี(57) ปทุมธานี(56) กรุงเทพฯ(3) ฉะเชิงเทรา(18)  
นครปฐม(31) สมุทรสาคร(4) 
  ภาคตะวันออก 1 จังหวัด จํานวน 5 เครื่อง ได้แก่ จังหวัดนครนายก(5)  
  ภาคใต้ 9 จังหวัด จํานวน 136 เครื่อง ได้แก่ จังหวัด เพชรบุรี(1) สุราษฎร์ธานี(6) นครศรีธรรมราช                      
(33) พัทลุง(9) สงขลา(58) ปัตตานี(7) ตรัง(1) ยะลา(2) นราธิวาส(19) 
  เครื่องผลักดันนํ้ารวมจํานวน 72 เครื่อง ได้แก่จังหวัด สุพรรณบุรี (17) กรุงเทพฯ(7) พระนครศรีอยุธยา                 
(7) นครปฐม(20) สงขลา(21)  
  รถบรรทุกจํานวน 5 คัน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา(5 คัน) 
  รถแบ็คโฮ จํานวน 21 คัน ได้แก่ ลพบุรี(21 คัน) 
  รถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน จํานวน 6 คัน ได้แก่ ลพบุรี(6 คัน) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 2,363,830 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 577,924 กิโลกรัม) แร่
ธาตุและเวชภัณฑ์ 3,926 ชุด (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา 652 ชุด) และดูแลสุขภาพสัตว์ 509,646 ตัว (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
141,959 ตัว) 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ช่วงภัย  
  1. ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553 (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ต.ค. 53) ประสบภัย จํานวน 54 จังหวัด  
  คาดว่าจะเสียหาย 2,757,236 ไร่  ได้ดําเนินการสํารวจแล้ว (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 คิดเป็นวงเงิน
ช่วยเหลือทั้งส้ิน 1,008.31 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 167.48 ล้านบาท (เงินท้องถิ่น เงินทดรองราชการอําเภอและ
จังหวัด 100.16 ล้านบาท) เงินทดรองราชการปลัดกระทรวงเกษตรฯ 67.32 ล้านบาท) อยู่ระหว่างขอรับการช่วยเหลือ 480.83 
ล้านบาท 
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 48 จังหวัด  
 คาดว่าจะเสียหาย 6,918,802 ไร่ แยกเป็น ข้าว 5,206,301  พืชไร่ 1,525,165 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 187,336 
ไร่ เกษตรกร 555,198 ราย 
 3. ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้ และไม่รวมพื้นท่ี
ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา  
 คาดว่าจะเสียหาย 852,604 ไร่ แยกเป็น ข้าว 374,112 พืชไร่ 38,486 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 440,006 ไร่ 
เกษตรกร 329,175 ราย  
 พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย (ยางพารา) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 
53) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัด นราธิวาส กระบ่ี พัทลุง ปัตตานี สตูล สงขลา ชุมพร ระนอง ยะลา ตรัง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี คาดว่าจะเสียหาย 212,074 ไร่ 
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 รวม 3 ช่วงภัย 
พ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย (ไร่) ช่วงภัย เกษตรกรราย 

ข้าว พืชไร่ พืชสวน รวมทั้งส้ิน 
1 ส.ค. - 30 ก.ย.53 293,947 2,441,369 283,617 32,250 2,757,236 
1 ต.ค. – 12 พ.ย.53 555,198 5,206,301 1,525,165 187,336 6,918,802 
1 พ.ย. – ปัจจุบัน (ไม่รวมยางพารา) 329,175 374,112 38,486 440,006 852,604 
ยางพารา 1 พ.ย.– ปัจจุบัน(ภาคใต้) - - - 212,074 212,074 

รวม 1,178,320 8,021,782 1,847,268 871,666 10,740,71
6 

 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ําและเรือประมง ดังนี้ 
 1.) พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
 1.1 ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 10 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) 
ประสบภัย            ทั้งส้ิน 55 จังหวัด  
 คาดว่าจะเสียหาย  พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 131,550 ไร่ และกระชังเล้ียงสัตว์นํ้า 105,455 ตารางเมตร 
เกษตรกร 84,072 ราย ได้ดําเนินการสํารวจแล้ว (ณ วันท่ี 29 ต.ค.53) พบว่าพ้ืนที่เพาะเล้ียงเสียหายแล้ว 9,496 ไร่ และ 10,267 
ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งส้ิน 31.65 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลือแล้ว 17.92 ล้านบาท (เงินท้องถิ่น เงินทดรอง
ราชการอําเภอและจังหวัด 12.84 ล้านบาท เงินทดรองราชการปลัดกระทรวงเกษตรฯ 5.08 ล้านบาท) อยู่ระหว่างขอรับการ
ช่วยเหลือ 13.73 ล้านบาท 
 1.2 ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัด พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
 คาดว่าจะเสียหาย  พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 14,619 ไร่ และกระชังเล้ียงสัตว์นํ้า 112,236 ตารางเมตร 
เกษตรกร 13,027 ราย 
 รวม 2 ช่วงภัย 

พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย ช่วงภัย จํานวน 
จังหวัด 

เกษตรกร 
ราย ไร่ ตรม. 

1 ส.ค.– 10 พ.ย. 53 55 84,072 131,550 105,455 
1 พ.ย. - ปัจจุบัน 10 13,027 14,619 112,236 

รวม  97,099 146,169 217,691 
 2) เรือประมง ช่วงระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 53) ประสบภัย
พิบัติท้ังส้ิน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี กระบ่ี ตรัง พัทลุง ชุมพร จํานวน 
1,096 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 67 ลํา เรือประมงพื้นบ้าน 1,029 ลํา 
 ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 11 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้)  
ประสบภัยท้ังส้ิน 41 จังหวัด  
 คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 137,944 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 17,170,467 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 
400,798 ตัว สุกร 401,414 ตัว แพะ - แกะ 22,438 ตัว สัตว์ปีก 16,345,817 ตัว แปลงหญ้า 37,467 ไร่ 
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย  
จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส สงขลา กระบี่ ยะลา ชุมพร               
สุราษฎร์ธานี 
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 คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 112,075 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,302,997 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 
250,962 ตัว สุกร 236,556 ตัว แพะ - แกะ 50,903 ตัว สัตว์ปีก 4,764,576 ตัว แปลงหญ้า 6,305 ไร่ 
 รวม 2 ช่วงภัย 

คาดว่าจะเสียหาย (ตัว) 
ช่วงภัย เกษตรกร 

ราย โค-
กระบือ 

สุกร แพะ-
แกะ 

สัตว์ปีก รวม แปลงหญ้า 
(ไร่) 

1 ส.ค. – 11 
พ.ย.53 

137,944 400,798 401,414 22,438 16,345,817 17,170,467 37,467 

1 พ.ย. - 
ปัจจุบัน 

112,075 250,962 236,556 50,903 4,764,576 5,302,997 6,305 

รวม 250,019 651,760 637,97
0 

73,341 21,110,39
3 

22,473,46
4 

43,772 

  
 
40.   เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยหนาว อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยหนาว อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี  
15 พฤศจิกายน 2553) ของกระทรวงมหาดไทย  สรุปได้ดังน้ี                   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
 สรุปสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ พายุ
ดีเปรสชัน (ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2553) 
    1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ย. 2553) 
   1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันท่ี 15 - 17 พ.ย. 2553 บริเวณความกดอากาศ
สูงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้มีอุณหภูมิลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและคล่ืนลมในอ่าว
ไทยมีกําลังแรงข้ึน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยของภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนัก อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตล่ิง ตามท่ีลาดเชิงเขา ใกล้ทางนํ้าไหลผ่าน หรือท่ี
ลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้า และในช่วงวันท่ี 18 - 21 พ.ย. 2553 ความกดอากาศสูง และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลง แต่ยังคง
ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงและคล่ืนลมในอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง  
    1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยเขต และจังหวัดในภาคใต้ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก 
และคล่ืนลมแรง อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก นํ้าล้นตล่ิง และดินถล่ม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร ของประชาชน และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง 
รวมทั้งเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
   2. สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน (วันที่ 10 ต.ค. - 15 พ.ย. 2553) 
     2.1 ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. - 15 พ.ย. 2553 มีจังหวัดท่ีประสบภัยทั้งส้ิน 39 จังหวัด413 อําเภอ 3,021 ตําบล 
25,725 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 155 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,975,350 ครัวเรือน 6,930,748 คน พื้นท่ีการเกษตรที่คาดว่า
จะเสียหายประมาณ 6,316,156 ไร่ 
           ปัจจุบันจังหวัดท่ียังคงมีสถานการณ์อุทกภัยท้ังส้ิน 12 จังหวัด 49 อําเภอ 390 ตําบล 2,545 หมู่บ้าน ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน 206,405 ครัวเรือน 718,031 คน ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
อุบลราชธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
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     2.2 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2553  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของ
พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีพื้นที่ประสบภัยทั้งส้ิน 12 จังหวัด 133 อําเภอ 856 ตําบล 5,991 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 72 
ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 548,258 ครัวเรือน 1,732,473 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา  
ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และจังหวัดระนอง 
     ปัจจุบันจังหวัดท่ียังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ รวม 4 จังหวัด 45 อําเภอ 324 ตําบล 2,800 
หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 210,206 ครัวเรือน 672,098 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
จังหวัดพัทลุง          
      2.3 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
            2.3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วน
ภูมิภาค พร้อมคณะ เดินทางไปเย่ียมเยียนราษฎรและมอบถุงยังชีพ ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี สระบุรี 
นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี รวม จํานวน 5,300 ถุง  
               2.3.2 การแจกจ่ายนํ้าด่ืมแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและให้จัดหานํ้าด่ืมสะอาดมอบแก่   ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะน้ีมีรายงานผลการแจกจ่ายนํ้า 
จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี รวม จํานวน 3,232,361 ลิตร 
     3. ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว 
      3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           
มอบแก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น รวม จํานวน 94,850 ครอบครัว  
       3.2 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารนํ้าใจพระราชทาน         
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 130,622 ชุด นํ้าด่ืม 11,014,320 ขวด     ผ้าห่ม 2,200 ผืน เส้ือกันหนาว 1,000 ตัว         
แก๊สหุงต้ม 1,050 ชุด หม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ   รถผลิตนํ้าด่ืม 3 คัน หน่วยครัวเคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย และเรือท้องแบน 7 ลํา 
      3.3 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ 
เดินทางไปมอบถุงพระราชทานในพื้นท่ีประสบอุทกภัย รวม จํานวน 18,350 ชุด นมเม็ดจิตรลดา 700 ลัง นมนํ้าจิตรลดา 400 ลัง 
และส้วมสําเร็จรูป 600 ชุด   
      3.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพ) และ พระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงให้ผู้แทนพระองค์เดินทาง
ไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร ในพื้นท่ีประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 3,500 กล่อง 
      3.5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี  รวม จํานวน 1,000 ชุด 
         สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ  (ระหว่างวันที่ 1 - 15   พฤศจิกายน 2553) 
   1. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดข้ึน ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดต้ังศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นท่ี พร้อมท้ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจําศูนย์ฯ 
เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี 
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดต้ังศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และท่ีจังหวัดทุก
จังหวัดด้วย 
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   2. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2553) 
   ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศ
หนาว (อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิตํ่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส) จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์ น่าน ลําพูน แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี 
รวม 177 อําเภอ 1,243 ตําบล 14,466 หมู่บ้าน  
   3. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
         3.1 จังหวัดท่ีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ท้ัง 13 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครื่อง
กันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 
147,235 ช้ิน 
        3.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพื่อ
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
      4. ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
     กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ 
เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบภัยหนาวในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพูน เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน น่าน และจังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จํานวน 10,000 ชุด 
   5. การตรวจเย่ียมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    - เมื่อวันท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วย 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเย่ียมราษฎรและมอบเครื่องกันหนาวในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
     การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง  ปี 2553 
   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาล           
วันลอยกระทง ปี 2553 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอันเกิดจาก พลุ            
ปะทัด ดอกไม้ไฟ และอุบัติเหตุจากการจราจร โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุบัติภัยทางนํ้าท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้ส่ังการให้ 
ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครดําเนินการ ดังน้ี  
  1. กําชับให้นายทะเบียนท้องที่เข้มงวด กวดขัน การพิจารณาออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต ให้ทํา ส่ัง 
นําเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง รวมท้ังตรวจสอบสถานท่ีเก็บ ทํา หรือค้าดอกไม้เพลิง 
  2. กําชับให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจตราอาคาร
สถานท่ีใด โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ท่ีมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง  
  3. ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ในพื้นท่ีรับผิดชอบเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือเครื่องใช้ 
  4. กําชับให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ท่ีจะจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง 
เตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติภัยจากการจุดพลุ  ปะทัด หรือดอกไม้เพลิง รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางนํ้า
ในบริเวณใกล้เคียงสถานท่ีที่จัดเตรียมไว้สําหรับลอยกระทง สําหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศน้ัน มีโอกาสเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและ
วาตภัย จึงขอให้เข้มงวดในการดูแลส่ิงปลูกสร้างในบริเวณการจัดงาน ให้มีความมั่นคงแข็งแรงด้วย 
  5. กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน และเข้มงวด กวดขัน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
  6. จัดชุดเจ้าหน้าท่ีและส่ังใช้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจ เฝ้าระวังสถานที่ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติภัยอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุบัติภัยทางนํ้า จัดระเบียบและอํานวยความ



 49 

สะดวกด้านการจราจร พร้อมท้ังรักษาความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณท่ีมีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะ
พื้นที่ท่ีมีการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง บริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมนํ้า สําหรับประชาชนใช้ลอยกระทง  และ
เส้นทางคมนาคมทางนํ้า  ท่ีเป็นจุดเส่ียงต่อการเกิดอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยของเรือโดยสาร พร้อมทั้งจัดหน่วยเคล่ือนที่เร็ว
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและกู้ภัย เตรียมความพร้อมประจํา ณ สถานที่ท่ีมีผู้ไปร่วมงานประเพณีลอยกระทง  
   7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าซึ่งดอกไม้เพลิงได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง สถานที่จัดงานประเพณี 
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  
  8. หากเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัยท่ีทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก    ให้ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุ
ที่กําหนด และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-2241-7450-5 หรือ
สายด่วนนิรภัย 1784  

 
41.   เร่ือง  การนําเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลการนําเสนอข้อมูลสภาวะอากาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การส่ือสาร  สรุปได้ดังน้ี  
 สาระสําคัญ 
 ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา  (วันจันทร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553) 
 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย  ทําให้ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  และภาคตะวันออก   
มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  ส่วนภาคใต้มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจาย ทะเลมีคล่ืนสูง 1 - 2 เมตร 
 ในช่วงวันอังคารที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอีก
ระลอกหน่ึงจากประเทศจีนแผ่ล่ิมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  และมรสุมตะวันออก- เฉียงเหนือมีกําลังค่อนข้างแรง  ทําให้
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  มีอุณหภูมิลดลง 3 - 5 องศา  และอากาศหนาวเย็นลง  
สําหรับบริเวณยอดดอย และยอดภู  มีอากาศหนาว ถึงหนาวจัด  ส่วนภาคใต้  ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจาย
ถึงเกือบท่ัวไป  และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่  คล่ืนลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรง  ความสูงของคล่ืน 
2 - 3 เมตร 
 ในช่วงวันศุกร์ที่ 12 - วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสูง และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ปกคลุมประเทศไทย  และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง  แต่ยังคงทําให้มีอากาศหนาวเย็นในบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีหมอกใน
ตอนเช้า  และภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่  คล่ืนลม   ในอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง 
 ในวันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2553  ความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหน่ึงแผ่เสริม ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน  ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง  และมรสุมตะวันออก- เฉียงเหนือเริ่มมีกําลังแรงข้ึน  ทําให้ภาคใต้
ฝ่ังตะวันออก  มีฝนเพิ่มข้ึน และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 สรุป  ในช่วงวันอังคารที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553  ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น   ส่วนภาคใต้
ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  จนเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน  นํ้าป่าไหลหลาก  และดินโคลนถล่มในจังหวัด
ชุมพร  สุราษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช  และตรัง  
 ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า (วันอังคารที่ 16 – วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553) 
 การคาดหมายลักษณะอากาศที่สําคัญในช่วง 7 วันข้างหน้า  (วันอังคารที่ 16 - วันจันทร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2553) 
 ในช่วงวันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553  บริเวณความกดอากาศสูง  อีกระลอกหน่ึงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ทําให้ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอุณหภูมิลดลง  ส่วน
ภาคใต้มีฝนตกในเกณฑ์กระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่ง  และคล่ืนลมในอ่าวไทย  มีกําลังแรงข้ึน  ส่วนในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 18 - 
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553  ความกด-อากาศสูงน้ี  มีกําลังอ่อนลง  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมประเทศไทย  
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และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง  แต่ยังคงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า  ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง  และคล่ืน
ลมในอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง 
 ข้อควรระวัง  ในช่วงวันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553  ขอให้ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยของภาคใต้  
ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไประวังอันตรายจากฝนตกหนัก  ส่วนชาวเรือในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ   
 
42.  เร่ือง  แผนปฏิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2553 กระทรวงคมนาคม และมาตรการ
ด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลแผนปฏิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2553 
กระทรวงคมนาคม และมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่  ของกระทรวงคมนาคม 
    สาระสําคัญของเร่ือง  
  ด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีจะมีประชาชนจํานวนมากเดินทางเพื่อไปร่วมกิจกรรมตามประเพณีของแต่
ละท้องถ่ิน ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ถูกจัดขึ้นบริเวณแม่นํ้า ลําคลอง ตามแนวชายฝ่ัง และแหล่งชุมชนเมือง โดยเฉพาะรูปแบบของ
กิจกรรม เช่น การปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
รวมทั้งมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อการบิน และอากาศยาน ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยเกิดปัญหาอุทกภัยใน
หลายจังหวัด ซ่ึงในเทศกาลลอยกระทงท่ีใกล้จะมาถึงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 คาดว่าแหล่งนํ้าต่างๆ จะยังคงมีปริมาณนํ้าใน
ระดับท่ีสูงและมีลักษณะไหลเช่ียว ซึ่งอาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการดําเนินกิจกรรมในวันลอยกระทงของประชาชนได้ 
  กระทรวงคมนาคมได้จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2553 
และมาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
ภารกิจหน้าท่ี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญ ซ่ึงมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมร่วมปฏิบัติงาน จํานวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน กรม
ทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ซ่ึง
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. เป้าหมาย 
 1.1 การจัดให้บริการและอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการรองรับเพื่อบรรเทา
และแก้ไขปัญหาโดยทันทีและเร่งด่วน กรณีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ 
 1.2 ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางนํ้าและความสูญเสียจากประชาชนที่ร่วมกิจกรรมตามประเพณีลอย
กระทง โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากเรือโดยสารและท่าเรือในความรับผิดชอบ 
 1.3 กําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการปล่อยโคม เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันอันตราย
ร้ายแรงอันอาจจะกระทบต่อการบินและอากาศยาน และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้ 
 1.4 ประชาชนมีความเช่ือมั่นในเขตพื้นที่และความรับผิดชอบ โดยประชาชนต้องมีความมั่นคงและปลอดภัย
สูงสุด 
 1.5 ไม่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นท่ีความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 
 2. แผนงาน 
    แผนปฏิบัติการฯ เทศกาลลอยกระทง ปี 2553 ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย   3 แผนงานหลัก และ            
1 มาตรการ ดังน้ี 
    2.1 แผนงานการให้บริการและอํานวยความสะดวก 
     การจัดให้บริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้
หน่วยงานในสังกัดท่ีมีหน้าที่จัดให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางเตรียมความพร้อมและจัด
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ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลลอยกระทงอย่างเพียงพอ โดยให้
ดําเนินการ     
     2.1.1 ยานพาหนะและสถานีขนส่ง/ ท่ารถประจําทาง ขสมก./ สถานีรถไฟ/ สถานีรถไฟฟ้า   
                     จัดเตรียมความพร้อมของสถานีขนส่ง/ท่ารถประจําทาง ขสมก./สถานีรถไฟ  จํานวนรถโดยสาร 
บขส. รถประจําทาง ขสมก. รถร่วมบริการ รถโดยสารไม่ประจําทาง และขบวนรถไฟ ให้เพียงพอในการให้บริการ รวมถึงจัด
เจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
                 2.1.2 ถนน/ ทางพิเศษ/ สะพาน 
      การประชาสัมพันธ์การให้บริการและอํานวยความสะดวกของหน่วยงานทาง    รับเร่ืองร้องเรียน
การให้บริการ จัดให้มีศูนย์ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่ือมโยงเครือข่าย ประสาน การช่วยเหลือ บรรเทา และแก้ไข
ปัญหาการเดินทางให้แก่ประชาชน รวมถึงการบํารุงรักษาทางหลวง ระบบจราจร เครื่องหมาย ป้าย สัญญาณไฟ ให้อยู่ในสภาพดี  
       2.1.3 ท่าอากาศยาน/ สนามบินและเครื่องบิน 
        จัดเคร่ืองบินโดยสาร เจ้าหน้าท่ีจราจร และอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวก    ให้เพียงพอกับความ
ต้องการเดินทางของประชาชน 
                     2.1.4  การขนส่งและการจราจรทางนํ้า 
                    การจัดทําแผนรักษาการณ์ทางนํ้าและออกประกาศคําส่ังเพื่ออํานวยความสะดวก ควบคุม ดูแล
การเดินเรือและการใช้เรือ ตลอดจนดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลลอยกระทง และร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตํารวจนํ้า สถานีตํารวจนครบาลที่รับผิดชอบพื้นท่ีริมแม่นํ้าเจ้าพระยา และมูลนิธิต่างๆ 
จัดเรือตรวจการณ์และเรือยนต์ รวมถึงการจัดเจ้าหน้าท่ีประจําท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ เพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรทางนํ้า
และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน  
 2.2  แผนงานด้านความมั่นคง 
                    การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีความเส่ียงสูง   ต่อการเป็น
เป้าหมายของการก่อวินาศกรรม เพื่อลดความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ และเมื่อเกิดเหตุการณ์
และสถานการณ์ฉุกเฉินมักจะเกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงตามมา ดังน้ัน หน่วยงานของกระทรวงคมนาคมท่ีรับผิดชอบ จึงจําเป็นต้อง
เข้มงวดและวางระบบการป้องกันพื้นท่ีในความรับผิดชอบของหน่วย  

  2.2.1  ยานพาหนะและสถานีขนส่ง/ ท่ารถประจําทาง ขสมก./ สถานีรถไฟ/ สถานีรถไฟฟ้า 
      จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สถานีขนส่ง/ ท่ารถประจําทาง ขสมก./ สถานีรถไฟ และสถานี
รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบพื้นท่ีจอดรถยนต์ ตรวจตรารถยนต์ที่เข้าไปในอาคารจอดรถ เข้มงวด กวดขัน กําชับเจ้าหน้าที่ตรวจ 
สังเกต เฝ้าระวังส่ิงผิดปกติ และเพิ่มความถ่ีในการตรวจตรา เข้มงวดในการสังเกตบุคคล สัมภาระ ต้องสงสัย หรือที่ไม่มีผู้แสดงตัว
เป็นเจ้าของ รวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจพื้นท่ี และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ   
      2.2.2  ถนน/ ทางพิเศษ/ สะพาน 
                                ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางและสะพาน และเพิ่มเติมเฉพาะเส้นทาง สะพานข้าม
แม่นํ้าเจ้าพระยา และสะพานข้ามแม่นํ้าที่สําคัญในความรับผิดชอบ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจ สังเกต เฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัย 
และส่ิงผิดปกติ หรือส่ิงของท่ีไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ และเพิ่มความถี่ในการตรวจในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง และให้ประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจพื้นที่  
      2.2.3  ท่าอากาศยาน/ สนามบินและเครื่องบิน 
      จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจตรารถยนต์ท่ีจอดตามแนวชานชลาอาคารที่พักผู้โดยสาร  
ที่จอดรถยนต์ ตรวจรถยนต์ที่เข้าไปจอดในอาคารจอดรถ เข้มงวด กวดขัน กําชับเจ้าหน้าที่ตรวจ สังเกต เฝ้าระวังส่ิงผิดปกติ และเพิ่ม
ความถี่ในการตรวจตรา ในพื้นท่ีอาคารที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคล สัมภาระ และเพิ่มมาตรการ
สุ่มตรวจ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านการข่าว หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานหรือสนามบิน  รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สายการบินเข้มงวดการ
ตรวจ สังเกต เฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลและส่ิงผิดปกติ ท้ังก่อนและขณะทําการบิน  
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      2.2.4  การขนส่งและการจราจรทางนํ้า 
       จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพิ่มความเข้มข้น ในการตรวจบุคคล ยานพาหนะ   ท่ีผ่านเข้า
ออกท่าเรือทั้งทางบกและทางนํ้า จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจ สังเกต เฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคล ต้องสงสัย และส่ิงผิดปกติหรือส่ิงของที่ไม่มีผู้
แสดงตัวเป็นเจ้าของในบริเวณท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ เพื่อให้พื้นที่ในความรับผิดชอบให้มีความม่ันคงและปลอดภัยสูงสุดสําหรับ
ประชาชน 
 2.3 แผนงานด้านความปลอดภัย 
             ภารกิจด้านความปลอดภัยในภาคส่วนของการขนส่งเป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม กระทบความเช่ือมั่นต่อการลงทุนและการท่องเที่ยว ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ดังน้ัน
ในช่วงเทศกาลลอยกระทงน้ี กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ประชาชน ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วย  
       2.3.1  ยานพาหนะและสถานีขนส่ง/ ท่ารถประจําทาง ขสมก./ สถานีรถไฟ/ สถานีรถไฟฟ้า 
         ควบคุมและจัดการจราจรในพื้นท่ีให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด ประสานร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรในพื้นท่ี การตรวจสภาพของรถโดยสาร รถประจําทาง ขบวนรถไฟ และรถไฟฟ้า สภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสําหรับให้บริการประชาชน รวมถึงการตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยพิจารณาจัดหาเครื่องมือ
ในการตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ และจัดให้มีผู้ขับขี่สํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดเม่ือต้องขับรถเกินกว่า 4 ช่ัวโมง และ
ควบคุมมิให้ขับรถเร็วเกินกว่า 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
       2.3.2  ถนน/ ทางพิเศษ/ สะพาน 
        หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางและสะพาน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยบนถนนและ
สะพานที่ประชาชนใช้สัญจร รวมทั้งจุดเส่ียงและจุดอันตรายท่ีเกิดอุบัติเหตุซ้ําซาก และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย 
บํารุงรักษาเส้นทางและสะพานให้อยู่ในสภาพดี และดูแลระบบจราจร เคร่ืองหมาย   ป้ายสัญญาณไฟมีความชัดเจนใช้งานได้และ
สามารถป้องกันอุบัติเหตุจราจรท่ีอาจเกิดขึ้นได้ จัดเจ้าหน้าที่ประจําสะพานข้ามแม่นํ้าเพื่ออํานวยการจราจรให้ความช่วยเหลือ 
บรรเทา และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีความปลอดภัย   ในการเดินทาง 
       2.3.3  ท่าอากาศยาน/ สนามบินและเครื่องบิน 
       ควบคุมและจัดการจราจรในพื้นท่ีให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด จัดเตรียม ความพร้อม
สําหรับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาพยาบาล การดับเพลิงและกู้ภัย จัดเตรียมเครื่องบิน ให้มีความพร้อมและมีความ
ปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการประชาชน กัปตันเครื่องบินให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่สนามบินและเจ้าหน้าท่ีประจํา
หอบังคับการบิน กรณีการแจ้งข่าวการปล่อยโคมลอย โคมควัน และบ้ังไฟ  
 2.3.4  การขนส่งและการจราจรทางนํ้า 
                               การออกประกาศมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเร่ืองกําหนดมาตรการเก่ียวกับ การใช้โป๊ะ  
ท่าเทียบเรือ การเดินเรือ และประชาชนท่ีจะมาลอยกระทง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองโป๊ะและท่าเทียบเรือ 
ดําเนินการในเรื่องความปลอดภัย โดยต้องมีป้ายระบุจํานวนคน มีพวงชูชีพ ติดต้ังไฟส่องสว่าง  จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าของเรือและ
ผู้ควบคุมเรือต้องตรวจสอบเรือและระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือสําหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางนํ้าต่อประชาชนผู้โดยสารเรือหรือผู้เดินทางมาลอยกระทง รวมถึงการออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการ
เดินเรือและใช้เรือช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยสําหรับผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังไม่ประมาท ไม่
ด่ืมสุรา ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ หรือของมึนเมาขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่เดินเรือด้วยความเร็วเกินสมควร สําหรับเจ้าของเรือหรือผู้
ประกอบกิจการเดินเรือต้องตรวจสอบดูแล ตัวเรือ เครื่องจักร และท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพดีมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่ 
การให้บริการผู้โดยสาร  
 3.  มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ในปี 2553 
    กระทรวงคมนาคมกําหนดมาตรการ เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน
จากกรณีการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ ดังน้ี 
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    3.1 มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอย 
   3.1.1 การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย มผช.808/2552 โดยให้โคมลอยทําจากวัสดุ
ธรรมชาติและมีขนาดตามท่ีกําหนดเพื่อควบคุมระยะเวลาการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงและความสูงของโคมลอย ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและอันตรายท่ีอาจจะเกิดต่อการบินและอากาศยาน 
   3.1.2 ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ และจังหวัดในพื้นที่เส่ียงภัยในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาปล่อยโคมลอยที่ได้มาตรฐาน มผช.808/2552 และให้ปล่อยโคมหลังเวลา 21.30 น. ในช่วง
เทศกาลลอยกระทง รวมถึงให้ผู้ผลิตหันมาผลิตโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.808/2552 เพิ่มมากขึ้น 
      3.1.3 ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการป้องกันหรือลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง
ต่อการบินและอากาศยานกรณีการปล่อยโคมลอยและบั้งไฟ โดยนําประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในรูปของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือกฎหมายอ่ืนใด 
   3.1.4 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าหากต้องการปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมากขอให้แจ้งรายละเอียดของจํานวนโคมลอย ห้วงเวลา
การปล่อย และจุดท่ีทําการปล่อยที่ชัดเจนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมการบินพลเรือน บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งรับผิดชอบและดูแล
ความ             ปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศทราบ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
    3.2 มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ 
  3.2.1 การกําหนดแนวทางและมาตรการการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ ดังน้ี 
    3.2.1.1 การควบคุมขนาดและรูปแบบของโคมควันให้เหมาะสม เพื่อควบคุมความสูงและระยะการ
ลอยของโคมควัน ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายต่อการบินและอากาศยาน โดยโคมควันที่เหมาะสม ประกอบด้วย  
    -  ทําจากกระดาษว่าว จํานวนไม่เกิน 72 แผ่น  (ขนาด 50x75 เซนติเมตร/แผ่น) 
     - ความกว้างของปากโคมควันมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 60 เซนติเมตร   
     -  ควรหลีกเล่ียงการใช้สีกระดาษว่าวท่ีมี่ลักษณะคล้ายกับสีของท้องฟ้า เช่น ฟ้า ขาว และเทา 
เพื่อให้นักบินสังเกตเห็นโคมควันได้อย่างชัดเจน 
   3.2.1.2 การขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมควันตามประเพณีเฉพาะวันที่    21 พฤศจิกายน 
2553  (วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12) ระหว่างเวลา  09.00-12.00 น.  
   3.2.1.3 ขอความร่วมมือจากวัดในพื้นที่ภาคเหนือซ่ึงนิยมจัดให้มีกิจกรรมการปล่อยโคมควัน แจ้งให้
ผู้จัดประสานการขออนุญาตต่อกรมการบินพลเรือนก่อนการจัดกิจกรรม 
   3.2.2 ขอความร่วมมือจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือวัดใน
พื้นที่จังหวัดภาคเหนือละเว้นการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควันในรูปแบบซ่ึงมีความเส่ียงและอาจเกิดอันตรายต่อการบินและอากาศ
ยาน และนําแนวทางและมาตรการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ตามข้อ 3.2.1 ไปปฏิบัติ 
   3.2.3 ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน 
และลําปาง) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในการละ
เว้นการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควันในรูปแบบซึ่งมีความเส่ียงและอาจเกิดอันตรายต่อการบินและอากาศยาน และนําแนวทางและ
มาตรการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ตามข้อ 3.2.1 ไปปฏิบัติ 
   3.2.4 ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมประชาสัมพันธ์ ใน
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม พร้อมท้ังรณรงค์/เชิญชวนประชาชนและ
องค์กรภาคประชาสังคม คงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามสืบไป 
    3.3  กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมดําเนินการ ดังต่อไปน้ี  
      3.3.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายร้ายแรงอันอาจเกิดข้ึนได้
จากการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ โดยการเชิญชวนให้ประชาชนใช้โคมลอยท่ีได้มาตรฐาน มผช.808/2552 และใช้โคม
ควันในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อ 3.2.1              
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     3.3.2 กรมการบินพลเรือน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด พิจารณาดําเนินการหลีกเล่ียงการจัดเที่ยวบินขึ้นและลง   ท่ีท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ในระหว่างวันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2553 ต้ังแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป  
     3.3.3 กรมการบินพลเรือนและบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จัดเจ้าหน้าท่ี  ลงพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ประสานงานกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมกรณีวัดในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ทุกวัด จะมีประเพณีการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 (วันข้ึน 15 คํ่าเดือน12) ระหว่างเวลา 
09.00-12.00 น. และให้ออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (NOTAM) ทราบถึงกําหนดการและห้วงเวลาการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ 
รวมทั้งให้พิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีท่าอากาศยานหรือสนามบินในความรับผิดชอบโดยเฉพาะจังหวัดทาง
ภาคเหนือที่มีประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมาก โดยนํารูปแบบแนวทางการดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณา 
     3.3.4 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จัดทําแผนที่พื้นท่ีโซนน่ิงบริเวณโดยรอบ   ท่าอากาศ
ยาน/สนามบิน สําหรับเฝ้าระวังเป็นพิเศษตามแนวข้ึนลงของเคร่ืองบินในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยเป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ 
   4. การประสานการปฏิบัติ การรายงานเหตุการณ์และการส่ือสาร 
    ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดให้บริการและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัยในการเดินทางและการเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง  ร่วมประสานการปฏิบัติงานท้ังกับหน่วย
ในสังกัดเดียวกันและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจในพื้นท่ีการปฏิบัติงาน โดยมีศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานของกระทรวงคมนาคม ในการรับข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าว 
สถานการณ์ เหตุการณ์ ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1356 โทรสาร 0 2280 8400 และศูนย์วิทยุส่ือสาร ศปภ.คค. ความถี่  
151.600 MHz   
 
43. เร่ือง  รายงานสถานการณ์น้ําในรอบสัปดาห์ (วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานสถานการณ์นํ้าในรอบสัปดาห์ (วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2553)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สรุปได้ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 

 คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้า ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ โดยมี              
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน ได้มีการประชุมเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  
เพื่อติดตามสถานการณ์นํ้า และเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยและภัยแล้ง รวบรวม วิเคราะห์ พยากรณ์ คาดการณ์ และ             
ติดตามข้อมูลสถานการณ์นํ้า เพื่อการเตือนภัยและกําหนดแผนบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมของประเทศ มีประเด็นสําคัญ               
สรุปได้ดังน้ี 

 1.   สถานการณ์น้ําในภาพรวม  
 - สภาพภูมิอากาศในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอ่อนกําลังลง 

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนลง และมีร่องมรสุมพาดผ่านทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทยตลอดช่วง ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น 

 - สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ มีปริมาณนํ้าเก็บกัก ประมาณร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
เข่ือนที่มีน้ําล้นอาคารระบายน้ํา มีจํานวน 9 แห่ง คือ เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ เข่ือนกิ่วคอหมา จ.ลําปาง 

เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เข่ือนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนลําตะ
คอง จ.นครราชสีมา เข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี และเข่ือนกระเสียว  จ.สุพรรณบุรี 

เขื่อนท่ีมีนํ้าระหว่างร้อยละ 81 - 100 มีจํานวน 13 แห่ง คือ เขื่อนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนกิ่วลม จ.ลําปาง              
เขื่อนลําปาว จ.กาฬสินธ์ุ เข่ือนลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา เข่ือนมูลบน เขื่อนลําแซะ จ.นครราชสีมา เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 
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เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เข่ือนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี เขื่อน
หนองปลาไหล จ.ระยอง และเข่ือนประแสร์ จ.ระยอง 

เขื่อนท่ีมีนํ้าระหว่างร้อยละ 50 - 80 มีจํานวน 9 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  
จ.เชียงใหม่ เข่ือนนํ้าอูน เขื่อนนํ้าพุง จ.สกลนคร เข่ือนลํานางรอง จ.บุรีรัมย์ เขื่อนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี  
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และเขื่อนบางลาง จ.ยะลา 

เขื่อนท่ีมีนํ้าน้อยกว่าร้อยละ 50 มีจํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย เข่ือนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  -  สภาพนํ้าในแม่นํ้าสายสําคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
แม่นํ้าที่มีปริมาณนํ้าล้นตล่ิง คือ แม่นํ้ายม ท่ี อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก แม่นํ้าชี ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ท่ี อ.โกสุมพิสัย  

จ.มหาสารคาม และท่ี อ.เมือง จ.มหาสารคาม แม่นํ้ามูล ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และท่ี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และแม่นํ้าตรัง ที่  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

แม่นํ้าที่มีปริมาณนํ้ามาก คือ แม่นํ้าพอง ที่ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น ห้วยสําราญ ที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ แม่นํ้าโก-ลก  
ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส คลองพระแสง ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และแม่นํ้าตะก่ัวป่า ท่ี อ.กะปง จ.พังงา 

2. สถานการณ์อุทกภัยในรอบสัปดาห์ มีพื้นที่ท่ีเกิดเหตุนํ้าท่วมใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ่างทอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 

3.  การให้ความช่วยเหลือ  
  3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ได้เดินทางตรวจพื้นที่นํ้าท่วมและมอบส่ิงของช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นํ้าท่วม ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ลพบุรี และปราจีนบุรี 

  3.2 กรมทรัพยากรนํ้า มอบนํ้าด่ืมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลําปาง น่าน พิษณุโลก 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 
จํานวนรวม 100,000 ขวด สนับสนุนรถผลิตนํ้าประปาเคล่ือนท่ี 4 คัน แจกจ่ายนํ้าประปา 672,962 ลิตร จัดรถยนต์รับส่งประชาชน
ที่ประสบภัย เครื่องสูบนํ้า 21 เครื่อง ถุงยังชีพ 250 ชุด ชุดสารส้มและคลอรีนเม็ด 65 ชุด 

  3.3 ในรอบสัปดาห์น้ี สถานีเตือนภัยล่วงหน้าของกรมทรัพยากรนํ้ามีการแจ้งเตือนภัย จํานวน 5 ครั้ง 
ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ใน 2 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นการเตือนในระดับเตรียมอพยพ  
2 ครั้ง 6 หมู่บ้าน และระดับเฝ้าระวัง 3 คร้ัง 8 หมู่บ้าน  

  3.4 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ได้ดําเนินการป้องกันนํ้าท่วมบ่อบาดาลแบบถาวร 1,086 บ่อ เป่าล้างทํา
ความสะอาดบ่อนํ้าบาดาล 223 บ่อ ซ่อมเครื่องสูบนํ้า 164 เครื่อง ซ่อมแซมระบบประปา 51 ระบบ  
แจกนํ้าด่ืม 570,782 ขวด และแจกนํ้าจากระบบประปาเคล่ือนท่ี 921,400 ลิตร 

  3.5 กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกประกาศพร้อมส่งข้อความ SMS แจ้งเครือข่ายฯ และประสานงาน
หน่วยงานติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 

  3.6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จัดเรือท้องแบนและอุปกรณ์ด้านการช่วยเหลือหรือกู้ภัย 
  3.7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช บริจาคส่ิงของ 100,000 บาท 
  3.8 กรมป่าไม้ ให้ความช่วยเหลือด้าน เงินบริจาค 150,000 บาท ถุงยังชีพ 2,859 ชุด ข้าวกล่อง 1,573 

กล่อง เทียนไข 100 กล่อง นํ้าด่ืม 2,600 ขวด เครื่องนุ่งห่ม 360 ชุด ยารักษาโรค 150 ชุด 
4. การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2553 
  4.1 ให้แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ช่วงวันที่ 15 - 17 พ.ย. 2553 ในพ้ืนที่ 5 

จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง อาจมีฝนตกหนักในบางพ้ืนที่ เนื่องจากความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับมี
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ 
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  4.2 กรมทรัพยากรนํ้า รายงานสถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าโขงว่า ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าโขงลดลง แต่มีปริมาณ
ใกล้เคียงกับสถิติปริมาณนํ้าเฉล่ียในรอบ 30 ปี โดยมีปริมาณนํ้ามากกว่าปี 2552 และมากกว่าปริมาณนํ้าตํ่าสุด ซึ่งแนวโน้มปริมาณ
นํ้าในแม่นํ้าโขงจะลดลงอย่างต่อเน่ือง ตามสภาพภูมิอากาศของลุ่มนํ้าท่ีเริ่มเข้าสู่ฤดูนํ้าแล้ง อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรนํ้าจะได้
ติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิดต่อไป 

  4.3 กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า ในพื้นที่ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ท่ีมีรอยแยกความยาว
ประมาณ 2 กม. เป็นรอยแยกที่เกิดมา 1 – 2 ปี แล้ว ซ่ึงมีโอกาสเกิดเหตุกาณ์ดินถล่มได้ จึงขอแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังเตือนภัย ส่วนในช่วงน้ี มีพื้นที่เฝ้าระวังเส่ียงภัยดินถล่ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และตรัง 

  4.4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์นํ้าของเขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีปริมาณ                
นํ้าเก็กกักเต็มอ่าง โดยวันที่ 14 พ.ย. 2553 มีนํ้าประมาณร้อยละ 108 การระบายนํ้าออกได้พิจารณาทั้งพื้นท่ีขอบอ่างและผลกระทบ
ต่อพื้นที่ท้ายนํ้าด้วยแล้ว ขณะน้ี มีนํ้าเอ่อท่วมเหนือเขื่อนใน 2 จังหวัด 5 อําเภอ คือ จ.ขอนแก่น ที่ อ.หนองเรือ อ.หนองนาคํา  
อ.ภูเวียง และ จ.หนองบัวลําภู ที่ อ.โนนสัง อ.ศรีบุญเรือง รวม 105 หมู่บ้าน พื้นท่ีนํ้าท่วม 11,000 ไร่ ซึ่งการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการแจกถุงยังชีพ 

  4.5 สถานการณ์นํ้าท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  จากการติดตามสถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูล ปัจจุบัน ปริมาณนํ้าสูงสุดของลุ่มนํ้ามูล เริ่มเคล่ือน

ตัวออกจาก อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เข้าสู่ จ.อุบลราชธานีแล้ว ส่วนปริมาณนํ้าในแม่นํ้าชียังอยู่ท่ี  
จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งคาดว่า จะมาถึงอุบลราชธานี ในอีก 7 – 10 วัน ซึ่งจะทําให้ระดับแม่นํ้ามูลท่ีอุบลราชธานี สูงขึ้นเล็กน้อยไม่เกิน  
0.50 ซม. อย่างไรก็ตาม ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเตรียมรับสถานการณ์นํ้าท่วม 

  4.6 สถานการณ์นํ้าท่วมในพื้นที่ภาคกลาง 
  พื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ปัจจุบัน แม่นํ้าเจ้าพระยามีปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (วันที่ 15 พ.ย. 

2553) 1,516 ลบ.ม. ลดลงจากเมื่อวันท่ี 29 ต.ค. 2552 ท่ีมีปริมาณนํ้าสูงสุด 3,717 ลบ.ม. ซึ่งคาดว่า พื้นท่ีชุมชนริมแม่นํ้าจะ           
เข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน วันท่ี 18 พ.ย. 2553 ส่วนพื้นที่ลุ่มตํ่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายในต้นเดือนธันวาคมน้ี 
   4.7 การแก้ไขปัญหานํ้าเสียในพื้นที่นํ้าท่วมขัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ออกสํารวจพื้นท่ีนํ้าท่วมขังและติดตามตรวจวัดคุณภาพนํ้า เม่ือวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท และสุพรรณบุรี พร้อมกับนํานํ้าสกัดชีวภาพไปใช้ในการบรรเทาปัญหานํ้าเน่าเสียในพื้นที่นํ้าท่วม
ขังด้วยแล้ว 
 

แต่งต้ัง 
 
44.  แต่งต้ัง  
 
  1.  การแต่งต้ังรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอ
แต่งต้ังรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน  
9 คน  เน่ืองจากรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุดปัจจุบันได้
ดํารงตําแหน่งมาจะครบกําหนดวาระในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้
สรรหาและเห็นชอบแล้ว  โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี  1. นายวิชัย  โชควิวัฒน รองประธานกรรมการคนท่ีสอง ซ่ึงแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมี
คุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพและด้านการบริหาร 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 2.1 นายศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  2.2 นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชน 2.3 รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคําดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการ
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ส่ือสารมวลชน 2.4 นางมุกดา  อินต๊ะสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการศึกษา 2.5 นายธงชัย  พรรณสวัสด์ิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการกีฬา  2.6 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.7 นายสงขลา  วิชัยขัทคะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านกฎหมาย  
2.8 นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการบริหาร ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 
เป็นต้นไป   
 
  2.   การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม 2 คน ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 1. นายเฉลิมพร  พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทน นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
 2. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทน นายเฉลิมพร  พิรุณสาร 
 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553  เป็นต้นไป โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนน้ีอยู่ในตําแหน่งตามวาระ
ของผู้ซึ่งตนแทน ตามนัยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 
วรรคสอง 
 
  3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือขับเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศล 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศล ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2553   
แล้ว โดยใช้ช่ือคณะกรรมการชุดน้ีว่า “คณะกรรมการเพื่อขับเคล่ือนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศล” คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 25 คน มีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ  รองอธิบดีกรมชลประทานท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมีกรรมการประกอบด้วย 1) อธิบดีกรมชลประทาน  2) ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หรือผู้แทน  3) ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ หรือผู้แทน  4) ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หรือผู้แทน  5) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม หรือผู้แทน  6) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน  7) ผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ หรือผู้แทน  8) อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน หรือผู้แทน  9) ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
10) ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  11) ดร.ศุภวิทย์  เป่ียมพงศ์สานต์  12) นายบัณฑร  อ่อนคํา  13) นางสุภา  ใยเมือง   
14) นางสาวพรพนา  ก๊วยเจริญ  15) นางผา  กองธรรม  16) นายไพฑูรย์  โถทอง  17) นายประดิษฐ์  โกศล   
18) นายบุญมี  โสภังค์  มีอํานาจหน้าที่พิจารณากล่ันกรองแนวทางตามแผนในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบตามผล
การศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการฝายราษีไศลและการแก้ไขผลกระทบอย่างย่ังยืน ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการศึกษา 
ไว้แล้ว ให้นําไปสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งพิจารณาและเสนอการขับเคล่ือนแผนงานในการป้องกันแก้ไข และฟื้นฟู ซ่ึงได้รับการ
เห็นชอบร่วมกันท่ีมีข้ันตอนปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นํา
แผนการขับเคล่ือนที่ได้พิจารณาแล้วเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 
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 4.  แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า เพื่อแก้ไขปัญหาและให้การดําเนินงานโครงการท่ีมีผลกระทบกับ
ราษฎรเป็นจํานวนมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์การศึกษาผลกระทบท้ังด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมดังกล่าว กษ. 
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอ โดยเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาโครงการฝายหัวนา มีองค์ประกอบดังน้ี  รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ    กรรมการประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจ
ราชการท่ี 13  อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมเจ้าท่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกลุ่มราษฎรที่
คณะกรรมการแต่งต้ัง   โดยมี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อํานวยการกองกฎหมายและท่ีดิน   
กรมชลประทาน  และผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
โดยให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณากําหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินทุกประเภท และให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน กํากับ และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน รวมท้ังแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง 
ๆ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการน้ี ตลอดจนแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อมอบหมายให้ดําเนินการเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องตามความจําเป็น ท้ังน้ี ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ให้กรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทํางานท่ีได้รับแต่งต้ังได้รับค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทาง อนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้
เบิกจ่ายจากกรมชลประทาน 
 
  5.  แต่งต้ังข้าราชการ  (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  แต่งต้ัง นางบุญชู  ชลัษเฐียร   ผู้เช่ียวชาญด้านการ 
พัฒนาเครื่องมือวัดผล (นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ) สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  แต่งต้ัง นางสาวปิยนิตย์  ธรรมาภรณ์พิลาศ       
นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า สํานักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค ให้ดํารง 
ตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ํา) สํานักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  7.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแจ้งช่ือ นายวรพัฒน์  ทิวถนอม  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
 
  8.  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายเฉลิมพร  พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แทนนายยุคล  ล้ิมแหลมทอง ซึ่งได้
เกษียณอายุราชการ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ตามท่ีคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
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การเกษตรได้คัดเลือกแล้ว ท้ังน้ี ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  
 
  9.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายอิสรา  สุนทรวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 คงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ  
 

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


