


 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/1028          วันท่ี  1  ธันวาคม  2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน  2553 ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 3 ถนนอู่ทองใน ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  
  ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 เรื่อง การทบทวน ปรับปรงุ หรอืยกเลิกมติคณะรัฐมนตรเีก่ียวกับสิทธพิิเศษของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 
เก่ียวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ทัง้ 3 ข้อ  ดังน้ี 
  1. ให้หน่วยงานคงได้รับสิทธิพิเศษต่อไป โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขการได้รับสิทธิพิเศษ
ของหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ 
      1.1 สทิธิพิเศษของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในการรับจ้างหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการประเภท
พืช พืชจากเน้ือเย่ือ หัตถกรรม และอาหารท่ีเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2540 
      1.2 สทิธิพิเศษของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยยกเลิก 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 
      1.3 สทิธิพิเศษขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด และสถาบันเกษตรกรในการจําหน่าย 
ข้าวสารและเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยยกเลิกมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 
      1.4 สทิธิพิเศษขององค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) (องค์การค้าของคุรุสภาเดิม) ในการจําหน่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และวัสดุสํานักงาน โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 12 พฤษภาคม 2524 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540  
      1.5 สทิธิพิเศษของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รับรอง ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และกลุม่เกษตรกรนิติบุคคลในการจาํหน่ายวัสดุ
การเกษตรที่เป็นพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์  โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 
      1.6 สทิธิพิเศษของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ในการจําหน่ายอุปกรณ์อากาศยาน 
หรือจ้างซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์  โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 2546 
               1.7 สทิธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
ประเทศไทย ในการให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัย โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2526 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2531 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543  
  2. ใหส้ิทธิพิเศษเพ่ิมเติม จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สทิธิพิเศษของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร  
กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
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ในการจําหน่ายหรือรับจ้างผลิตหรือให้บริการเก่ียวกับแบตเตอรี่  วัตถุพลอยได้จากการผลิต และผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับแบตเตอรี่ 
  3. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีทีใ่ห้สิทธิพิเศษ จาํนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สทิธิพิเศษของกรมส่งเสริม
การเกษตร ในการจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืช ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2527  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

  วาระที่ 2 เรื่อง การขยายเวลาการประกาศพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร 

สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรี 
  1. รับทราบสรปุผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (เขตพ้ืนที่อําเภอจะนะ อําเภอ
นาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา) ตามท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) เสนอ 
  2. เห็นชอบในหลักการ 
     2.1 ร่างประกาศ เรื่องพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
     2.2 ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
     2.3 ร่างข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คง 
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 รวม 3 ฉบับ (การขยายเวลาการประกาศพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพ้ืนที่อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัด 
สงขลา ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) ตามท่ี กอ.รมน. เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  3.  เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลงแล้ว ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํารายงานผลส่งให้ กอ.รมน. เพ่ือ
รวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ตามมาตรา 15 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ต่อไป 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาต  
การออกใบอนญุาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพนัธุค์วบคมุ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

สาระสาํคญั  คือ  อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุควบคุม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และใหส้ง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากเมล็ดพันธ์ุควบคุมมีลักษณะแตกต่างกัน  บางชนิดจําหน่ายในลักษณะเป็นเมล็ดพันธ์ุ  
บางชนิดจาํหน่ายเป็นเมล็ดงอก  และบางชนิดจําหน่ายเป็นต้นกล้า  หรือเป็นก่ิงพันธ์ุ เป็นต้น การควบคุมกํากับดูแล
จึงแตกต่างกัน  ดังน้ัน เพ่ือให้การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุควบคุมมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 



 3 
 
  
  2. คณะกรรมการพันธ์ุพืชได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551  
ให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านเศรษฐกิจ 
วาระที่ 8 เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 

และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นํากรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทยผนวกเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน รวมทั้งผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป ตามท่ี 
รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการอาหารแห่งชาติเสนอ  โดยให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สภาความม่ันคงแห่งชาติ  สํานักงบประมาณ  ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 11 เรือ่ง การเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลือง ปี 2554 - 2556  
สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2554 - 2556  

ไม่จํากัดปริมาณและช่วงนําเข้า อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 โดยให้คณะกรรมการ
พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้าปีต่อปี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ  ทั้งน้ี 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเหน็ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชรายงานว่า 
  1. ในคราวประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
ตุลาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองตามกรอบ WTO ดังน้ี  
     1.1 เปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2554 – 2556 ไม่จํากัดปริมาณและช่วงนําเข้า อัตราภาษี
ในโควตาร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 
     1.2 ให้คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชกําหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้า 
ปีต่อปี  และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
  2. ผลการดําเนินการที่ผ่านมาต้ังแต่ปี 2540 – 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและ
มาตรการเปิดเสรีนําเข้าไม่จํากัดปริมาณและช่วงเวลานําเข้า อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตา
ตามท่ีผูกพันกับ WTO โดยการเปิดตลาดแต่ละปีคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและ
มาตรการในการบริหารการนําเข้า ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลอืงภายในประเทศได้รับผลกระทบจาก
นโยบายดังกล่าว โดยในอดีตที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยดีเสมอมา และถัว่เหลืองเป็นพืช
ที่รัฐไม่ต้องเข้าแทรกแซงตลาดต้ังแต่เริ่มนโยบาย 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  วาระที ่12 เรือ่ง ขออนุมัติหลักการการดําเนนิงานเก่ียวกับการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรี 

1.  อนุมัติหลักการในการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าว ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น จํานวนไม่เกิน  357,740,700 บาท ใหส้ํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไปดําเนินการ โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งน้ี  ขอให้สาํนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือขอทาํความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณต่อไป     
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 17 เรือ่ง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายกรณฉุีกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณฉุีกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือน
ละ 5,000 บาท (เพิ่มเติม)   
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท จํานวน  3,664 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,320,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านสังคม 
วาระที่ 23 เรือ่ง ขอความเห็นชอบให้ขา้ราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รปู เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทหาร ตํารวจ พลเรอืน พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว   ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วม
อุปสมบทในโครงการที่คณะกรรมการฝ่ายจดักิจกรรมเฉลมิพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจัดขึ้น เพ่ือแสดง 
ออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการร่วมกระทําความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โดยไม่ถือเป็นวันลา ระหว่างวันที่ 6 - 23 มกราคม 2554 ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   สํานักบริหารกลาง 

วาระที่ 25 เรือ่ง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  5 ธันวาคม 2553  “แผ่นดินของเรา” 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 “แผ่นดินของเรา” ตามผลการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา   
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสบุรรณ) ประธานกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติแห่งการ 
บรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประธานการประชุมคร้ังที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2553 ดังน้ี  
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  ด้วยรัฐบาลและภาคเอกชนได้กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ช่ืองาน "แผ่นดินของเรา" โดยม ี
การจัดงานต่าง  ๆ  ดังน้ี 
  1. ในส่วนกลาง   
      1.1  การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช   
ได้จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2553  
ที่บริเวณศาลฎีกา ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า   
พิธีอุปสมบท พิธีเปิดงาน พิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่าง ๆ พิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ    
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพิธีปิดงาน  
      1.2  การจัดงาน “แผ่นดินของเรา” ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กําหนดจัดงานระหว่าง
วันที่ 1-9 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00-22.00 น. ภายในบริเวณการจัดงานได้จัดแบ่งพ้ืนที่เป็นกลุ่มต่าง  ๆ  คือ  
กลุ่มการแสดงนิทรรศการของกระทรวง 20 กระทรวง  กลุ่มการแสดงนิทรรศการของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน   
กลุ่มจังหวัด 18 กลุม่จังหวัด เป็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สนิค้า OTOP และกลุ่ม 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร    
เป็นการจําหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องด่ืมที่หลากหลาย   

    1.3 การจัดขบวนเรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติในแมนํ้่าเจ้าพระยา กําหนดในวันที่ 5 ธันวาคม 
2553 เวลา 18.00 น.  โดยจะมีขบวนเรือประดับไฟประมาณ 32 ลํา  และมีขบวนเรอืจากจังหวัดต่าง ๆ ประมาณ 
600 ลํา ขบวนเรือจะต้ังบริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล     
  2. ในส่วนภูมิภาค   
      ทุกจังหวัดจัดพิธีและกิจกรรมในวันที ่5 ธันวาคม 2553 พร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย   
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์  พิธีลงนามถวายพระพร  กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศล  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  
พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ   พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากน้ี  มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้น 
เฉลิมพระเกียรติรวม 7 เรื่อง และมีการแจกวีซีดีภาพยนตร์ให้ประชาชน 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
 วาระที่ 36 เรือ่ง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ที่ 40   
 สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ปี 2553  ครั้งที่ 40 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า 
การช่วยเหลือด้านการเกษตร และผลกระทบด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรปุได้ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  - ปัจจุบันมสีถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งประเทศ 14 จังหวัด  
 สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (24 พฤศจิกายน 2553)  
มีปริมาณนํ้าทัง้หมด 55,410 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และ 
ขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(55,923 ล้านลกูบาศก์เมตร) จํานวน 513 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้า
ใช้การได้ 31,569 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (58,482 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 80) จํานวน 3,072 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างจํานวน 64.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้า
ระบาย 105.08 ล้านลูกบาศก์เมตร   
                 2. สภาพนํ้าท่า  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่า กรมชลประทาน พบว่ามี
ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่นํ้ามลู อําเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าทว่ม 
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 ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,056 ลบ.ม./วินาที(ลดลงจาก 
เมื่อวาน 37 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 818 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 15ลบ.ม./วินาที) 
 รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 230 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) และ 
รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก 224 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 1 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณนํ้าไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 206 ลบ.ม./วินาที(เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวาน 87 ลบ.ม./วินาที) 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนพ้ืนที่นํ้าท่วมและดินถล่มในพ้ืนที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553 
จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันนํ้า รถบรรทุก  
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 3,001,625 กิโลกรัม  แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 6,691 ชุด  
และดูแลสุขภาพสัตว์ 557,333 ตัว       
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ช่วงภัย  
  1. ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553 (ข้อมลู ณ วันที ่22 ต.ค. 53) ประสบภัย 
จํานวน 54 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย 2,757,236 ไร่  ได้ดําเนินการสํารวจแล้ว (ณ วันที่ 19 พ.ย.53) พบว่าพืน้ที่
เสียหายแล้ว 1,137,460 ไร ่ 
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้)  
ประสบภัย จํานวน 51 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย 7,270,667 ไร่ 
 3. ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วันที่ 19 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้  
และไม่รวมพ้ืนที่ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จาํนวน 12 จังหวัด  
 พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย (ยางพารา) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัจจุบนั (ข้อมลู ณ วันที่ 
14 พ.ย. 53) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด   
 ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึง 11 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 53  
ยกเว้นภาคใต้) ประสบภัยทั้งสิ้น 41 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 160,194 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 
22,366,676 ตัว  
 2 ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วันที่ 22 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส สงขลา 
กระบ่ี ยะลา ชุมพร สุราษฎรธ์านี คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 115,025 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,360,066 ตัว  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

อน่ึง การแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ี ปรากฏมีเอกสารข่าวผลการประชุมฯ  
เพิ่มเติม  โดยมีเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดังนี้ 
  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเมล็ดพนัธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผูป้ระสบอุทกภัย ปี 2553  
           สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตร ี
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  
ปี 2553 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
     1.1 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
 

/(1) เป็นเกษตรกร... 
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รายละเอียด 
 
วันที่ 25  พฤศจิกายน  2553          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3   อาคารรัฐสภา  3   ถนนอู่ทองใน  นายอภิสิทธิ์                
เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี                                                                                           
  จากนั้น รองศาสตราจารย์ปณธิาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมอืง ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแ้ถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   
สรุปสาระสําคัญไดด้ังน้ี 
  กฎหมาย 
  1. เร่ือง   การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ  
  2.  เร่ือง   การขยายเวลาการประกาศพ้ืนที่ปรากฏเหตกุารณ์อันกระทบตอ่ความมัน่คงภายใน  
    ราชอาณาจักร 

 3.  เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนญุาต การออกใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 4. เร่ือง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 5. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีการวมศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นส่วนราชการมฐีานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....  

 
 เศรษฐกิจ 
 6. เร่ือง  งบประมาณในการดําเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. 2554-2556 
 7. เร่ือง  โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้
 8. เร่ือง  กรอบยุทธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย 
 9. เร่ือง  การขออนุมตัิให้องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพกู้เงินชดเชยรายได้จากการดําเนินการตาม 

มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน 
 10. เร่ือง   ขออนุมตัิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียสําหรับนโยบาย  

6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพ่ือคนไทยทุกคน ชดเชยให้การประปานครหลวง และขอขยาย
กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งขออนุมตัิกู้เงินในประเทศเพ่ือชดเชยรายได้ค่านํ้าตามมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ 3 

  11. เร่ือง  การเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลือง ปี 2554 – 2556  
 12. เร่ือง  ขออนุมตัิหลกัการการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 13. เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  

คร้ังที่ 6/2553  
 14. เร่ือง  ขออนุมตัิใช้วิธีการอนุญาโตตลุาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา  

สัญญาจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลัก 
เป็น 4 ชอ่งจราจร (ระยะที่ 2) โดยเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก 

 15.  เร่ือง  การแก้ไขปัญหากรณีการละเมิดสทิธิในทีด่นิชาวม้ง ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
 16.  เร่ือง   การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
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 17.  เร่ือง  ขออนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง 
   จ่ายกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ  
   5,000 บาท (เพ่ิมเติม) 
 18.  เร่ือง   การจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสํานักงานรัฐบาล 
   อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  
 19. เร่ือง   ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 12/2553 
 20.   เร่ือง    รายงานโรดแมปแผนการทํางานเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซข์องประเทศไทย 
 21. เร่ือง  การปรับปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
   การเกษตร 
 
 สังคม 

 22. เร่ือง  การกําหนดเขตพ้ืนที่จัดการนํ้าเสีย และขอความเห็นชอบในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้า 
   เสียในเขตพ้ืนที่จัดการนํ้าเสยี 
  23.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ 
    อุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
    มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี โดยไม่ถือ 
    เป็นวันลา 

 24.  เร่ือง   รายงานผลการดําเนินงานศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ไดร้ับความเสียหายจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบ  ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม  2553 เป็นต้นไป  

  25. เร่ือง   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ 
    ชนมพรรษา 83 พรรษา  5 ธันวาคม 2553  “แผ่นดินของเรา” 
 
  ต่างประเทศ 
 26. เร่ือง  กิจกรรมเสรมิสร้างความสัมพันธ์และศึกษาดูงานเก่ียวกับสถาบันการเงินชุมชนในระบบ 

อิสลาม (Islamic Micro Credit)  ประเทศอินโดนีเซีย  
 27.   เร่ือง   การประชุมคณะมนตรีขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 

 28.  เร่ือง   ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทย-อารเ์จนตินา  
 29. เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน     

 
 การศกึษา 

 30.  เร่ือง  โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือ 
   กระจายโอกาสสําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
  เรื่องทีค่ณะรฐัมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
  31.  เร่ือง  รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปและดชันีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดอืนตุลาคม  

2553   
 32. เร่ือง  มาตรการกํากบัดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดอืน 

พฤศจิกายน 2553  
 33. เร่ือง   การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 9  เดอืนของปี 2553  (มกราคม-กันยายน) 
 34. เร่ือง   ดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ  และดชันีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกเดอืน 

กันยายน  2553   
  35. เร่ือง    สรุปสถานการณ์อทุกภัย ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลอื (ข้อมลู ณ วันที ่24 พฤศจิกายน 2553) 
   36 . เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่40  
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 แต่งต้ัง 
 37.  เร่ือง   แต่งตั้ง 

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรง 
 คุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  

 2.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
 3.   แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปรีชา  วัชราภัย) 
 4.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 5.   แต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชดุที่ 18 
 6.   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 309  /2553  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีและ 
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 7.    คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  313   /2553เรือ่ง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให ้
 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 

 8. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  314   /2553 เรื่อง  มอบหมายและมอบอาํนาจให้ 
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าทีป่ระธาน 
  กรรมการ 
 
 

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรอีกีครั้งหน่ึง 
สํานักโฆษกขอเชิญตดิตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี

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

และติดตามมตคิณะรัฐมนตรท่ีีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทกุวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

“หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรฐัมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th  “ 
 

กฎหมาย 
 
1.  เร่ือง  การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธพิิเศษของหนว่ยงานต่าง ๆ  
  คณะรฐัมนตรเีห็นชอบการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลกิมตคิณะรัฐมนตรเีกี่ยวกับสทิธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 3 ข้อ  ดังน้ี 
  1. ให้หน่วยงานคงได้รับสิทธพิิเศษตอ่ไป โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขการได้รับสทิธิพิเศษของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จํานวน 13 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
   1.1 สิทธิพิเศษของมูลนิธแิม่ฟ้าหลวงในการรับจ้างหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการประเภทพืช              
พืชจากเนื้อเย่ือ หัตถกรรม และอาหารท่ีเป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือน โดยยกเลิกมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 
   1.2 สิทธิพิเศษของสถาบันวิจยัจุฬาภรณ์ในการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย โดยยกเลิกมติ
คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที ่4 กรกฎาคม 2532 
   1.3 สิทธิพิเศษขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากัด และสถาบันเกษตรกรในการจําหน่ายข้าวสารและเคร่ืองอุปโภคและบรโิภค โดย
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2532 
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   1.4 สิทธิพิเศษขององค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) (องค์การค้าของคุรุสภาเดิม) ในการจําหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณว์ิทยาศาสตร์ 
และวัสดสุํานักงาน โดยยกเลกิมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 12 พฤษภาคม 2524 และมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2540  
   1.5 สิทธิพิเศษของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รับรอง ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จํากัด องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคลในการจําหน่ายวัสดกุารเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์  โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 4 มีนาคม 2540 
   1.6 สิทธิพิเศษของบริษัท อตุสาหกรรมการบิน จํากัด ในการจําหน่ายอุปกรณ์อากาศยานหรือจ้างซอ่ม
อากาศยานและอุปกรณ์  โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 16  ธันวาคม 2546 
   1.7 สิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
ในการให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัย โดยยกเลกิมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2526 มตคิณะรัฐมนตรี           
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2531 และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 21 มีนาคม 2543  
  2. ใหส้ิทธิพิเศษเพ่ิมเติม จํานวน 1 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สทิธิพิเศษของโรงงานแบตเตอร่ีทหาร กองโรงงาน               
อตุสาหกรรม กรมการอตุสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอตุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  ในการจําหน่ายหรือรับจ้างผลิต
หรือให้บริการเก่ียวกับแบตเตอร่ี  วัตถุพลอยได้จากการผลติ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับแบตเตอรี ่
  3. ยกเลิกมติคณะรฐัมนตรีทีใ่ห้สิทธิพิเศษ จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สิทธิพิเศษของกรมส่งเสริมการเกษตร            
ในการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วันที่ 10 เมษายน 2527  
 
2. เรื่อง  การขยายเวลาการประกาศพ้ืนที่ปรากฏเหตกุารณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  คณะรฐัมนตร ี
  1.  รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (เขตพ้ืนที่อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และ
อําเภอสะบ้าย้อย จังหวดัสงขลา) ตามที่กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ 
  2.  เห็นชอบในหลักการ 
   2.1  ร่างประกาศ เรื่องพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบตอ่ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
   2.2  ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตหิน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
   2.3  ร่างข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 รวม 3 ฉบับ (การขยายเวลาการประกาศพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้ายอ้ย จังหวัดสงขลา ตั้งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) ตามท่ี กอ.รมน. เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแลว้
ดําเนินการตอ่ไปได ้
  3.  เมือ่เหตุการณ์สิ้นสดุลงแล้ว ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํารายงานผลส่งให้ กอ.รมน. เพ่ือรวบรวมเสนอ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือรายงานตอ่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัิการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ต่อไป 
 
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธกีารและเงื่อนไขการอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกบัเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการอนญุาต การออก              
ใบอนุญาต การตอ่อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้ 
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   ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีลักษณะแตกต่างกัน  บางชนิดจําหน่ายในลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์  บางชนิด
จําหน่ายเป็นเมล็ดงอก  และบางชนิดจําหน่ายเป็นต้นกล้า  หรือเป็นก่ิงพันธุ์ เป็นต้น การควบคุมกํากับดูแลจึงแตกต่างกัน  ดังน้ัน 
เพ่ือให้การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุควบคุม             
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
  2. คณะกรรมการพันธุ์พืชไดม้ีมตใินการประชมุครั้งที ่1/2551 เมือ่วันที่ 5 สิงหาคม  2551 ใหแ้ก้ไขร่าง               
กฎกระทรวงดงักล่าว  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549 ร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
ข้อ 1 ไม่ม ี ข้อ 1 ใหอ้ธิบดกีรมวิชาการเกษตรประกาศกาํหนดชนิดเมลด็พันธุ์

ควบคุมที่ตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรม
วิชาการเกษตรประกาศกําหนดกอ่นการอนุญาต หรอืประกาศกําหนด
ชนิดเมลด็พันธุ์ควบคุมที่ตอ้งยืน่แบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธ์ุ
ควบคุม 

ข้อ 3 ไม่ม ี ข้อ 3 นอกจากที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับน้ีให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบอนุญาตเก่ียวกับเมลด็พันธ์ุควบคุม พ.ศ. 2549  

ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 ผู้ใด
ประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอ
ตามแบบทีอ่ธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศ
กําหนด  ก่อนที่ใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน   
     การอนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาต รวบรวม 
นําเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม
มาตรา 17 ใหอ้อกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิมให้ใหม่  ส่วนการอนุญาตใหต้อ่
อายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุค์วบคุมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการตอ่อายดุังกลา่ว 
ลงในใบอนุญาตแล้วส่งใบอนุญาตน้ันคืนใหแ้ก่ผู้
ขอตอ่อายุใบอนุญาต 

- คงเดมิ 
 
 
 
 
การอนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาต รวบรวม นําเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ด
พันธุ์ควบคุมตามมาตรา 17 ให้ออกใบอนญุาตตามแบบใบอนุญาตเดิม
ให้ใหม่  ส่วนการอนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมให้
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดกีรมวิชาการเกษตร
ประกาศกําหนด 

 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทาง
ละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  และให้ส่งสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้   
   ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอว่า  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติมิไดม้ีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชือ่อย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม  ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญตัิหรอืพระราชกฤษฎีกา  หากแต่ได้รับการจัดตั้งให้มฐีานะ 
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เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหน่ึง  ตามพระราชบัญญัตวิ่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งขณะน้ี
ยังไม่มีการกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญตัิความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และโดยที่พระราชบัญญตัดิังกล่าวบัญญตัิใหก้ารกําหนดให้
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าทีข่องสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญตัิความรับผิดทาง
ละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญตัดิงักล่าว   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญตัิความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีารวมศูนย์หัวใจสิรกิิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไปเป็นส่วนราชการมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีการวมศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นส่วนราชการมฐีานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้
รับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้   
   ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่า   
  1. ศูนย์หัวใจสริิกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  และเพือ่เป็นศูนย์รวมในการบําบัดผู้ป่วย ศึกษาค้นคว้า วิจัยทาง
การแพทย์  ด้านการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
   2. สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการของศนูย์หัวใจสิริกิติภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ประเด็นปัญหาท่ีสําคัญควรไดร้ับการแก้ไข 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบบริหารงาน และด้านบุคคล  ซึ่งปัญหาดังกล่าวและ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นผลจากระบบการบริหารงาน  ระบบการให้บริการและโครงสร้างการบริหารงานที่มีความบกพร่อง  
นอกจากนี้ยังพบว่าความร่วมมือระหว่างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ในการดําเนินภารกิจการให้บริการรักษาพยาบาล  และภารกิจของการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลอืดไม่เป็นไปตามทีค่าดหวัง  อีกทัง้การผลิตแพทย์  และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหวัใจและหลอด
เลือดของคณะแพทยศาสตร์จะเกิดข้อจํากัดและไม่สมบูรณ ์ หากไม่มสี่วนร่วมจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ขณะเดียวกันการให้บริการในการรักษาพยาบาลของศูนย์หวัใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หากไม่มีส่วนร่วมจากโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  จะมีความจําเป็นในแง่ศักยภาพ คุณภาพ และไมค่รบวงจร  ตลอดจนยังไม่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์
หลักของมหาวิทยาลัย  กล่าวคือ ขาดความเชื่อมโยงและการบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอนทั้งการผลิตบัณฑติสาขาแพทย์
ศาสตร์และสาขาทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  และการผลติผูเ้ชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด  และยังทําให้เกิด
ความสูญเสีย  หรือเกิดภาวะทางการเงินและงบประมาณเนื่องจากการบริหารทรัพยากรที่ขาดประสทิธิภาพ  จึงได้มีมตใิห้ปรับปรุง
โครงสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียใหม่  โดยโอนภารกิจไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์  และให้มฐีานะเทียบเท่า
ภาควิชา  เพ่ือให้การบริหารงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีความเชือ่มโยง  มี
ประสทิธิภาพ และประสิทธิผล  
  3. คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม  2553 พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  
  4. พิจารณาแลว้เห็นว่า  การยุบศูนย์หัวใจสริิกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับคณะ  ให้เป็น
ส่วนราชการทีม่ีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  ไปรวมอยู่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกหน่ึงในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปสูศู่นย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ในอนุภูมภิาคลุ่มนํ้าโขง   และการปรับปรุงส่วนราชการดังกล่าว
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สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่19 ธันวาคม  2549 และวันที่ 26 มกราคม 2553 ท่ีมีนโยบายให้ขยายเวลาของมาตรการ
ระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่  หรอืขยายหน่วยงานยกเว้นกรณีการยุบ รวม โอน หน่วยงานภายในส่วนราชการเดียวกัน  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ยกเลิกศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมาตรา 3 (24) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 (ร่างมาตรา 3)  
  2. กําหนดให้โอนบรรดาอํานาจหน้าท่ี กิจการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลกูจ้างและงบประมาณรายจ่ายของศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเป็นของคณะแพทยศาสตร์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 (ร่างมาตรา 4) 
 

เศรษฐกิจ 
 
6. เรื่อง งบประมาณในการดําเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. 2554-2556 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามความเห็นของสํานักงบประมาณ  ดังน้ี 
  1. เห็นชอบหลกัการกรอบการดําเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. 2554 – 2556 ภายในวงเงิน 565,470,000 บาท 
เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปดําเนินภารกิจ ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การปฏิรูป พ.ศ. 2553  
  2. เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงิน จํานวน 187,470,000 บาท โดยให้ใชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณฉีุกเฉินหรือจําเป็น  ทั้งน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาตทิําความตกลงในรายละเอียดการใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยดัตอ่ไป  
  3. ส่วนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 เห็นควรให้สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีใหส้อดคลอ้งกับแผนการดําเนินงานในแต่ละปีต่อไป  
 
7. เรื่อง โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครวัเรือนทีไ่ม่มีไฟฟ้าใช้ 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้             
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สําหรับครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายในการปักเสาพาดสายไม่เกิน 50,000 บาทต่อครัวเรือน ประมาณ 91,527 ครัวเรือน 
ใช้เงินลงทุนรวม 2,045 ล้านบาท (โดยมีที่มาจากเงินกู้ในประเทศ 1,530 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ. 515 ล้านบาท) ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานว่า กฟภ.ได้จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเร่งรัดขยายเขต
ระบบไฟฟ้าใหค้รัวเรือนที่ไมม่ีไฟฟ้าใช้ สรุปสาระสําคัญของโครงการฯ ไดด้ังน้ี 
  1. ชือ่โครงการ : โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้
  2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือเร่งรดัขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรในปัจจุบันที่ไม่มีไฟฟ้าใชใ้หค้รบทุกครัวเรอืน 
ตามนโยบายของรัฐบาล  
  3. ระยะเวลาดาํเนินการ : ปี 2553 -2554  
  4. พ้ืนทีด่ําเนินการ : ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ กฟภ. (73 จังหวัด) ท่ัวประเทศ 
  5. เป้าหมาย : ขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีไมม่ีไฟฟ้าใช้ประมาณ 91,527 ครัวเรือน  
  6. ผลประโยชน์ของโครงการ :  6.1) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยการขยายเขตบรกิารไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้ คาดว่าจะมีผูใ้ช้ไฟเพ่ิมประมาณ 91,527 ครัวเรอืน 6.2) ช่วยเพ่ิมผลผลติ สนับสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรมในชนบท ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน  ลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ กระจาย
ความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค และชนบท  6.3) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ลดอัตราการโยกย้ายเข้าสู่ตัวเมอืง 6.4) ช่วยให้
ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รบัความเอาใจใส่จากรัฐบาล  
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8. เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และมอบหมายให้สํานักงาน          
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นํากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยผนวกเข้ากับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และใหห้น่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน รวมทั้งผลการ  
ดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาตติอ่ไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตร ี(พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์) ประธาน
กรรมการอาหารแห่งชาติเสนอ  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สภาความมั่นคงแห่งชาติ  สํานักงบประมาณ  ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตอ่ไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการอาหารแห่งชาติรายงานว่า  
  1. โดยที่พระราชบัญญตัิคณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิพ.ศ. 2551 กําหนดให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ
เป็นองค์กรหลกัในการดําเนินการหรือจัดการด้านอาหารในทุกมิตใิห้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสามารถประสานงานและ
บูรณาการงบประมาณและทรพัยากรในการบริหารจัดการด้านอาหารทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยใหม้อีํานาจหน้าท่ีในการ
เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความม่ันคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้ง
จัดทําแผนเผชญิเหตแุละระบบเตือนภัยด้านอาหารตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ อันจะทําใหก้ารบริหารจัดการด้านอาหารในภาพรวมของประเทศให้มคีวามเป็น             
เอกภาพตอ่ไป 
  2. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติไดม้ีการประชมุคร้ังที ่1/2552 เมือ่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 มมีติเห็นชอบ
หลักการกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการ 
ด้านอาหารของประเทศไทย เพ่ือศึกษาข้อมลูนโยบายและยุทธศาสตรด์้านอาหาร และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร
ของประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วม  
  3. คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ได้จดัการประชมุระดมความ
คิดเห็นตอ่กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ในวนัที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวฒิุในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ            
เอกชน และภาคประชาสังคม และได้นําข้อคิดเห็นมาปรบักรอบยุทธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย เพ่ือความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
  4. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติในการประชมุคร้ังที ่1/2553 เมือ่วันท่ี 22 กันยายน 2553 มีมติเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ตามทีค่ณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ
ไทยเสนอและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  5. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตใินฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยแล้ว โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
   5.1 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยผลติอาหารทีม่คุีณภาพและปลอดภัยมีความมั่นคงด้านอาหารอย่างย่ังยืน  
เพ่ือชาวไทยและชาวโลก”  
   5.2 วัตถุประสงค์ 
    5.2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศ           
ให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน 
    5.2.2  เพ่ือใหอ้าหารท่ีผลิตได้ในทุกระดับนับตั้งแตใ่นระดบัครัวเรือน ระดับชมุชน และในระดับ
อตุสาหกรรมเชิงพาณิชย์มีความพอเพียง มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ด ี
    5.2.3  เพ่ือสร้างกระบวนการศึกษา ค้นควา้ วิจัยที่เก่ียวข้องกับอาหารเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ตลอด
ห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการนําไปเผยแพร่เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพ  
    5.2.4  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาหารใหม้ีประสิทธิภาพทั้งด้านโครงสร้าง
กฎหมาย สารสนเทศและอ่ืน ๆ  
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    5.2.5  เพ่ือกอ่ให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับชาติท้ังใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
  6. ระยะเวลาดาํเนินงาน 5 ปี (2554 – 2559)  
  7. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 7.1 ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงอาหาร มี 10 กลยุทธ์ 7.2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารมี 6 กลยุทธ์ 7.3 ยุทธศาสตรด์้านอาหารศึกษา ม ี5 กลยุทธ์  7.4 ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ มี 3 กลยุทธ์  
 
9. เรื่อง การขออนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกูเ้งินชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการลดคา่ครองชีพของ
ประชาชน 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. อนุมตัิให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพ่ือชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการ           
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 จํานวน 604.990 ลา้นบาท โดยใหก้ระทรวงการคลัง 
(กค.) เป็นผู้คํ้าประกันเงินกู้และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบ้ียเงินกู้ และค่าใช้จ่ายใน การกู้เงิน  
  2. อนุมตัิให้ กค.เป็นผู้คํ้าประกันเงินกู้ และรฐับาลเป็นผู้รับภาระในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบ้ียเงินกู้ และ           
ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน เพ่ือชดเชยรายได้จากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนของ ขสมก.ตั้งแต่           
วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2553 วงเงิน 1,259.360 ล้านบาท ทั้งน้ี  ใหก้ระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณรับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการตรวจสอบวงเงินชดเชยรายได้จากการดําเนินการ
ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในระยะท่ี 3 และระยะที่  5 ให้ตรงตามค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและกู้เงินชดเชยให้กับ 
ขสมก. ตอ่ไป เพ่ือมิให้เป็นภาระทางการเงินแก่องค์กร รวมทั้งช่วยให้ ขสมก. สามารถบริหารความเสี่ยงในการจัดการสภาพคล่อง 
ทางการเงินขององค์กรได ้ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องด้วย ทั้งน้ี ภาระหน้ีของ ขสมก. ทีด่ําเนินการกู้เงินเพ่ือชดเชย
รายได้จากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพตามมตคิณะรัฐมนตรีภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 6,098.9065 ล้านบาท  
ให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
10.  เร่ือง  ขออนุมัติให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยสําหรับนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่า
วกิฤตเพื่อคนไทยทุกคน ชดเชยใหก้ารประปานครหลวง และขอขยายกรอบวงเงนิงบประมาณ รวมทั้งขออนุมัติกู้เงนิในประเทศ
เพ่ือชดเชยรายได้ค่าน้ําตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ 3 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. ใหส้ํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นค่าดอกเบ้ียเงินกู้ที่การประปานครหลวง 
(กปน.) ได้ทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว จํานวน 2,381,814.25 บาท ตามนโยบาย  6 มาตรการ 6 เดอืน ฝา่วิกฤตเพ่ือคนไทยทุกคน  
คืนให้ กปน. ตอ่ไป   
  2. ขยายกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะท่ี  3 จํานวน 3,563,300 บาท 
จากกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรร จํานวน  388,500,000 บาท  เป็นตามค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริง  จํานวน 392,063,300 บาท  
  3. ให ้กปน. กู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือชดเชยรายไดค่้านํ้าจากการดําเนินมาตรการลดภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน ระยะที ่ 3 วงเงิน  392,063,300 บาท  โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกู้  และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระ
ในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบ้ียเงินกู้และคา่ใช้จ่ายในการกู้เงินทั้งจํานวน  ท้ังน้ี ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
11. เรื่อง การเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถัว่เหลือง ป ี2554 – 2556  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลอืง ปี 2554 – 2556 ไม่จํากัดปริมาณและช่วงนําเข้า อตัราภาษี
ในโควตารอ้ยละ 0 อตัราภาษนีอกโควตาร้อยละ 80 โดยใหค้ณะกรรมการพืชนํ้ามนัและน้าํมันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและมาตรการ
บริหารการนําเข้าปีตอ่ปี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามทีร่องนายกรัฐมนตรี (พลตร ีสนั่น  ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการ 
พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชรายงานว่า 
  1. ในคราวประชมุคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหสับดีที่ 21 ตลุาคม 2553  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองตามกรอบ WTO ดงัน้ี  
   1.1 เปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลือง ปี 2554 – 2556 ไม่จํากัดปริมาณและช่วงนําเข้า อตัราภาษีในโควตา
ร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 
   1.2 ให้คณะกรรมการพืชนํ้ามนัและนํ้ามันพืชกําหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้าปีต่อปี   
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
  2. ผลการดําเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2540 – 2553 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบนโยบายและมาตรการเปิดเสรี
นําเข้าไม่จํากัดปริมาณและชว่งเวลานําเข้า อตัราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อตัราภาษีนอกโควตาตามทีผู่กพันกับ WTO โดยการเปิด
ตลาดแต่ละปีคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารการนําเข้า ทั้งน้ี เพ่ือมใิห้
เกษตรกรผู้ปลกูถ่ัวเหลืองภายในประเทศไดร้ับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว โดยในอดีตที่ผ่านมาผูป้ระกอบการได้ใหค้วามร่วมมือ
กับภาครัฐด้วยดีเสมอมา และถั่วเหลืองเป็นพืชที่รัฐไมต่้องเข้าแทรกแซงตลาดตั้งแต่เริม่นโยบาย  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติหลกัการการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตร ี

1.  อนุมัติหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมอบหมายให ้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการดังกล่าว  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรบัความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  2. อนุมตัิกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น  จํานวนไม่เกิน  357,740,700 บาท ใหส้ํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดําเนินการ โดย     
เบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งน้ี  ขอใหส้ํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เพ่ือขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสาํนักงบประมาณตอ่ไป    
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
  1. กษ.ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ. .... ซึ่งเป็นการดําเนินการตามบทบัญญัต ิ 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 84 (8) และมาตรา 303 (1) และร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่วได้ผ่านการพิจารณาตาม
กระบวนการทางนิติบัญญตัิ โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเมื่อวันที ่29 กันยายน 2553 เห็นชอบตามรา่งที่วุฒิสภาแก้ไขแล้ว ขณะน้ี
อยู่ระหว่างการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (สลค.) เพ่ือใหม้ีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตอ่ไป  
  2. โดยที่บทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้บัญญตัิให้ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทําหน้าที่เลขาธิการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทําหน้าท่ีหัวหน้าสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด มีกําหนดเวลา 2 ปี รวมทัง้ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
การจัดใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชดุแรก อันเป็นที่มาส่วนหน่ึงของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนด  
  3. ในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกร
แห่งชาต ิพ.ศ. .... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาเกษตรกรขึ้นคณะหน่ึง และคณะกรรมการเตรียมการฯ ได้จดัทําแผนปฏิบัติงานจัดตั้งสภา
เกษตรกรแห่งชาต ิกําหนดกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ  นอกจากน้ี คณะกรรมการเตรียมการฯ ได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวม 3 คณะ เพ่ือให้รับผดิชอบแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทํา
ร่างหลักเกณฑ์เก่ียวกับกฎหมายและคู่มอืปฏิบัติงานตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ. .... 
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนและกําหนดกรอบแนวทางดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
และคณะอนุกรรมการจัดเตรยีมบัญชรีายชือ่เกษตรกร รวมทั้งเสนอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
  4. ความคืบหน้าและผลการดําเนินการตามแผนงาน 
   4.1 คณะอนุกรรมการจัดเตรียมบัญชรีายชือ่เกษตรกรไดป้ระสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรและ
กรมการปกครอง เพ่ือร่วมกันจัดเตรียมข้อมลูสําหรับการจดัทําบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิเลอืกตั้ง ขณะน้ีไดด้ําเนินการตรวจสอบข้อมูล 
ไปแล้วจํานวนหน่ึง  
   4.2 คณะอนุกรรมการจัดทําร่างหลักเกณฑ์เก่ียวกับกฎหมายและคู่มอืปฏิบัติงานตามบทเฉพาะกาลของ
ร่างพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ. .... ได้ประสานงานขอขอ้มลูจากกรมการปกครอง สํานักปกครองและทะเบียน 
กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองนนทบุร ีเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณายกร่าง โดยได้ยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ
เลือกตั้งสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดชดุแรก และร่างหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  รา่งหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้งเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการฯ พิจารณาแล้ว รวมทั้งได้กําหนดแผนผังแสดงระยะเวลาและกิจกรรมการ
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพ่ือเป็นกรอบดําเนินการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรฯ  
   4.3 คณะอนุกรรมการจัดทําแผนและกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอยู่ระหว่างการจัดทํากรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์  โดยจะโอนเงินงบประมาณไปใหเ้กษตรและ
สหกรณ์จังหวดัทุกจังหวัดไปดําเนินการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี ในขณะท่ี กษ. จะจัดทาํโครงการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมระดับชาติ
อีกทางหน่ึง 
  5. เมือ่พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาติฯ มีผลใช้บังคับแล้ว กษ.มภีารกิจที่จะตอ้งดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดังตอ่ไปน้ี 
   5.1 ดําเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ การขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติม และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรทุกระดบั 
   5.2 จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล และอําเภอ 
   5.3 ดําเนินการฝึกอบรมทั้งกอ่นการเลอืกตัง้เพ่ือให้ความรูแ้ก่เกษตรและสหกรณ์จังหวดัและเจ้าหน้าท่ี 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงานเลือกตัง้ รวมทั้งฝึกอบรมหลังการเลือกตั้งเพ่ือใหค้วามรู้แก่สมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาต ิสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ในการทําหน้าที่เก่ียวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดอย่างมปีระสิทธิภาพ  
   5.4 จัดหาสถานที่เพ่ือใช้เป็นสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  
พร้อมทั้งวัสดอุปุกรณ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบสารสนเทศ สําหรับรองรบัการปฏิบัติงานและการประชุมของสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาต ิและสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งพนักงานของสํานักงานฯ  
   นอกจากน้ี เพ่ือให้การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กษ.
จําเป็นต้องไดร้บัความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดข้ึนในสว่นกลางและจงัหวัด โดยมี
ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
 
13. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 6/2553  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
คร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที ่8 พฤศจิกายน 2553  ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครัง้ที่ 6/2553  
  2. เห็นชอบผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการ กรอ. รวม 8 เร่ือง ดังน้ี 
   2.1 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญตัิป่าไม้ พ.ศ. 2484 และส่งเสริมอตุสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 
         มติคณะกรรมการ กรอ. 
    2.1.1 มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มดําเนินการตามมติคณะทํางาน
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญตัิป่าไม้ พ.ศ. 2484 และส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
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ยางพารา ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนด ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดย (1) ขยายรอบระยะเวลาการจัดทําบัญชีไม้จาก
ท่ีต้องทําเป็นปัจจุบัน เป็นภายใน 7 วัน พรอ้มทั้งกําหนดค่ามาตรฐานในการแปลงค่านํ้าหนักเป็นปริมาตรเพ่ือประกอบการจัดทํา
บัญชีไม ้และ (2) ปรับปรุงการออกและตอ่อายุใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราจากทุก 1 ปี เป็นทุก 3 ปี โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดอืน นับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป 
    2.1.2 ให้ความเห็นชอบมาตรการระยะยาวที่ให้มีการจดัตัง้คณะทํางานย่อยศึกษาความเหมาะสม
ในการแก้ไขพระราชบัญญัตป่ิาไม้ พ.ศ. 2484 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยมรีองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายธราดล เป่ียมพงศ์สานต์) เป็นประธาน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม ้
พ.ศ. 2484 ที่เป็นอุปสรรคตอ่การส่งเสริมอตุสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยเฉพาะในมาตรา 50 (4) พร้อมทั้งใหนํ้าร่าง
พระราชบัญญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มาพิจารณาประกอบการศึกษา และเสนอผลการศึกษาตอ่คณะทํางานฯ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดอืน  
   2.2 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพิจารณาแนวทางการยกเลิกอตัรา 
การนําเงินเข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย  
         มติคณะกรรมการ กรอ. :  เห็นชอบตามมติที่ประชมุของคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พิจารณาแนวทางการยกเลิกอตัราการนําเงินเข้ากองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย ท่ีกําหนดให้กองทุนฯ ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือเพ่ิมราคา 
ออ้ยฤดูการผลิตปี 2541/2542 - 2551/2552 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เสร็จสิ้นภายในเดอืน
กุมภาพันธ์ 2554 เน่ืองจากกองทุนฯ จะได้รบัเงินดังกล่าวครบจํานวนที่เพียงพอสําหรับการชําระหน้ีให้กับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และมอบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการศึกษาอตัราการนําเงินเข้ากองทุนฯ ท่ีเหมาะสมใหม่ สําหรับช่วงหลงัเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ได้ข้อสรุปผล
การศึกษาเสร็จสิ้นภายในเดอืนกุมภาพันธ์ 2554  
   2.3 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
         มติคณะกรรมการ กรอ. : มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) รับไปพิจารณาเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมลูเพ่ือ
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอตุสาหกรรมเก่ียวเนื่อง ตามความเห็นของคณะกรรมการ กรอ.  
ให้ชดัเจนย่ิงข้ึน  
   2.4 การขอปรับลดค่าอนุรักษ์นํ้าบาดาล 
         มติคณะกรรมการ กรอ. : มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดําเนินการ 
ดังน้ี 
    2.4.1 ให้คงอัตราค่าอนุรักษ์นํ้าบาดาลที่ 8.50 บาท/ลบ.ม. เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ม
ท่ีเกิดจากการใช้นํ้าบาดาลเพิม่ข้ึน  
    2.4.2 เร่งรัดการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขในการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการจ่ายเงินสําหรับโครงการที่จะไดรั้บการช่วยเหลือและ
อดุหนุนจากกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล พ.ศ. .... เพ่ือให้สามารถนําเงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลไปช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการให้สามารถใช้นํ้าประปาได้ และปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาลให้กับภาคครัวเรือนและภาคการเกษตรท่ีประสบปัญหา 
นํ้าบาดาลที่มีคุณภาพต่ําและไม่สามารถใช้นํ้าประปาได้ รวมท้ังให้จัดทําแผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล เพ่ือใหม้ีเงิน
หมุนเวียนท่ีเหมาะสมและมั่นคง โดยการสํารวจและรวบรวมรายชื่อกลุ่มอตุสาหกรรมทีไ่ด้รับผลกระทบในกรณีที่นํ้าประปาเข้าไม่ถึง
หรือมีนํ้าประปาเข้าถึงแต่ไม่สามารถใช้ได้ในกระบวนการผลิต เช่น อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมสิ่งทอ หรือกลุม่อตุสาหกรรม
อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งน้ี ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน 
    2.4.3 เร่งดําเนินการศึกษาโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดค่า Safe Yield ในพ้ืนที่
วิกฤตใหแ้ล้วเสร็จภายในเดอืนมกราคม 2554 และรายงานคณะกรรมการ กรอ. พิจารณา 
    2.4.4 ปรับปรุงข้อกําหนดการศึกษาโครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ  
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นระยะ (Phasing) ตามกลุ่มพ้ืนที่และให้ความสําคัญกับการศึกษาในพื้นทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ
ค่าอนุรักษ์นํ้าบาดาลก่อน เช่น พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น  
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   2.5 นโยบายและมาตรการนาํเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว ์
          มติคณะกรรมการ กรอ.  
    2.5.1 มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการประกาศนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถดุิบ
อาหารสัตว์ เพ่ือให้กระทรวงการคลัง  โดยกรมศุลกากร  ออกประกาศลด/ยกเว้นอากรนําเข้าวัตถุดิบอาหารสตัว์ดังกล่าว ให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
    2.5.2 มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการปรบัลดอตัรา
ภาษีนําเข้ากากถ่ัวเหลือง จากร้อยละ 2 เหลือรอ้ยละ 0  และการกําหนดระยะเวลาการประกาศนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ (กากถ่ัวเหลือง) ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี แล้วเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 
    2.5.3 ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการปรบัลดราคาขายไข่ไก่ลงฟองละ 10 สตางค์ เพ่ือบรรเทา
ปัญหาของภาคประชาชนในหลายพื้นที่ท่ีประสบปัญหาอทุกภัย   
   2.6 การจดัตั้งคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
         มติคณะกรรมการ กรอ. : มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดําเนินการ 
ดังน้ี 
    2.6.1 แต่งตั้งผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการเพ่ิมเติมใน
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาต ิ
    2.6.2 รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาประกอบการจัดตั้งสํานักงาน 
เฉพาะกิจด้านการเจรจาภายใต้อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเรื่องโครงสร้างและรูปแบบ 
การทํางานของสํานักงานฯ 
    2.6.3 ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งทําความเข้าใจกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งและให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ่ไป  
   2.7 แนวทางแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
         มติคณะกรรมการ กรอ. 
    2.7.1 มอบหมายให้ประธานผูแ้ทนการค้าไทยประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเร่ืองของแนวทาง 
การปฏิบัติตามประกาศ ฉบับที่ 6 ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับภาคเอกชน 
    2.7.2 สําหรับการจัดตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือดําเนินการทบทวน
บัญชีรายชือ่วัตถุอันตราย ให้ใช้ชอ่งทางของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมผีู้แทนจากภาครัฐและเอกชน 
ท่ีเก่ียวข้องร่วมอยูด่้วยแล้ว ทั้งน้ีในการดําเนินการให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย  
   2.8 การเร่งรดัให้ธนาคารออมสินดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลอืแกผู่ป้ระกอบกิจการใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  
         มติคณะกรรมการ กรอ. :  รับทราบและมอบหมายใหก้ระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) 
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแผนการดําเนินโครงการให้ผู้ประกอบกิจการและธนาคารพาณิชย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการต่อไป  
 
14. เรื่อง ขออนุมัติใชว้ิธกีารอนุญาโตตลุาการในการระงับข้อพพิาทในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา สญัญาจ้างที่ปรึกษาบรหิาร
และควบคุมโครงการ สําหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลกัเปน็ 4 ชอ่งจราจร (ระยะท่ี 2) โดยเงนิกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย
และธนาคารโลก 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้ใช้วิธีการอนุญาโตตลุาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาจ้าง 
ท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ สําหรบัโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ชอ่งจราจร (ระยะท่ี 2) โดยเงินกู้จากธนาคาร
พัฒนาเอเชียและธนาคารโลก ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  ทั้งน้ี ใหก้ระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
และกระทรวงยุติธรรม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานว่า  
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  1. ร่างสัญญาเงินกู้ของธนาคารพัฒนาเอเชยี โครงการ Greater Mekong Subregion Highway Expansion 
Project [Know as the Four – Lane Highway Widening Project (Phase 2)] และของธนาคารโลก โครงการ Additional 
Financing for the Highways Management Project กําหนดใหด้ําเนินการจัดจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างและท่ีปรึกษาตาม
เง่ือนไขในแนวปฏิบัติ (Guidelines) ของแหล่งเงินกู้ และตามแบบฟอร์มมาตรฐานสําหรับสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและ          
ท่ีปรึกษาทุกประเภท ซึ่งเง่ือนไขในแบบฟอร์มดังกล่าวระบุให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท 
  2. เน่ืองจากกรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี   (17 มีนาคม 2552 และ 8 กันยายน 2552)          
กรมทางหลวงจึงได้ชีแ้จงเหตผุลความจําเป็นในการปรับปรุงเอกสารสัญญาจ้างเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ 
ไปยังธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก แต่แหล่งเงินกู้ดังกล่าวได้ปฏิเสธการยกเว้นไม่ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับ 
ข้อพิพาท โดยแจ้งว่ารัฐสภาของไทยได้เห็นชอบเอกสารสญัญาเงินกู้ที่ระบุว่า การจ้างก่อสร้างและการจ้างท่ีปรึกษาจะดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้แล้ว 
  ท้ังน้ี กระทรวงการคลังได้ลงนามในสญัญาเงินกู้สําหรับโครงการดังกล่าวกับธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 โดยเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชียมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที ่2 กันยายน 2553   ส่วนเงินกู้ธนาคารโลก
มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 9 กันยายน 2553  
 
15. เรื่อง การแกไ้ขปัญหากรณีการละเมิดสิทธใินท่ีดินชาวม้ง ตําบลปา่กลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย จํานวน 114 ราย ในวงเงิน 153,071,200 บาท โดยใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณฉีุกเฉินหรือจําเป็น ตามท่ีรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธิมนุษยชนเสนอ  
  การดําเนินงาน 
  คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชน โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ในฐานะประธานกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีการละเมิดสทิธิในที่ดินชาวม้ง ตําบลป่ากลาง 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน  ผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยถกูร้องเรียนว่าบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ ซึ่งตอ่มาได้มีการพิสูจน์สิทธิแล้วว่าผู้ร้องได้
ครอบครองทําประโยชน์มาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสามารถทํากินในพ้ืนที่ได ้แต่เน่ืองจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องมิไดม้กีารแจ้งผลการพิสูจน์สิทธิใหแ้ก่ผู้รอ้งทราบ รวมทั้งมิได้มีการช้ีแจงทําความเข้าใจใหแ้ก่ชาวพ้ืนราบ จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเข้าใจผดิ และมีการขับไล่ รือ้ถอน เผาสวนลิ้นจ่ีของชาวม้งบ้านป่ากลางจนได้รับความเสียหาย ซึง่ถือเป็นการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวถือว่ามีความยืดเย้ือมาเป็นระยะเวลา นานกว่า 9 ปี ส่งผลให้เกิดความ
เดือดรอ้นและการเสียโอกาสในการทํากิน ท้ังในส่วนที่ผู้รอ้งไม่สามารถเก็บเก่ียวผลจากต้นลิ้นจี ่รวมถึงการไม่สามารถเข้าทํากินใน
ท่ีดินเดิมได้จนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสยีหายจํานวน 114 ราย ตามจํานวนพ้ืนที่ที่ครอบครองและ
ทรัพย์สินที่เสียหาย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการตดิตามการแก้ไขปัญหาการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนมาโดยลําดับแล้ว ในวงเงิน 153,071,200 บาท  โดยใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามความเหน็ของสํานักงบประมาณ  
 
16. เรื่อง  การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบและอนุมัตติามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 4 ข้อ ดังน้ี 
  1. รับทราบวงเงินเหลือจ่ายภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จํานวน 4,148.68 ล้านบาท 
  2. อนุมตัิให้ดําเนินโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจนานาชาติ (Thailand International Creative Economy 
Forum : TICEF) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรร
วงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
ให้แก่โครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจนานาชาติ (Thailand International Creative Economy Forum : TICEF) ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 12.18 ล้านบาท ท้ังน้ี ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบและกฎหมายใด ใหห้น่วยงานเจ้าของโครงการดาํเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตอ่ไปด้วย  สําหรับวงเงินส่วนที่เหลอืให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาปรับแผนการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
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พ.ศ. 2554 งบรายจ่ายอื่นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 77.29 ล้านบาท โดยให้ทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเรื่องเป้าหมายตัวชี้วดัที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
  3. อนุมตัิการขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดําเนินโครงการได้ทัน 
เห็นควรให้ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรใหโ้ครงการและนํามารวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายตอ่ไป 
  4. อนุมตัิการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และจัดสรรวงเงิน
เพ่ิมเติมจํานวน 271,985.06 บาท สําหรับโครงการจัดหาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
 
17. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพบัิติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพิ่มเติม) 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรอืจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท จํานวน  3,664 ครัวเรือน  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,320,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
 
18. เรื่อง  การจัดต้ังสํานกังานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) และสํานกังานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสํานักงาน   
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามมติคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2553 เมื่อวันที ่18 พฤศจิกายน 2553 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ  
 
19.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรเีศรษฐกิจ คร้ังที่ 12/2553 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2553  ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ  ทั้งน้ี ในส่วนของการจดทะเบียนกิจการเพื่อสงัคม  มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  

คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ได้มีการประชุม ครั้งท่ี 12/2553  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า  ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  มาตรการช่วยเหลือและฟ้ืนฟผูู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานได้เสนอขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณปี 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับโครงการจ้างงานเร่งด่วน 
และพัฒนาทักษะฝมีอืเพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นด้านอาชพี ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 406,759,600 บาท 
โดยมีสาระสําคัญ และมติคณะกรรมการ รศก. ดังน้ี 

 1.1  สาระสําคัญ 
   1.1.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมอืเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จํานวน 139,838,800 บาท 
โดยกําหนดเปา้หมายเพ่ือใหค้วามช่วยเหลอืผู้ได้รับความเดอืดรอ้น 31,080 คน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอตอ่การใหค้วาม
ช่วยเหลอืแกผู่ไ้ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยไดอ้ย่างทั่วถึง ดงัน้ัน เพ่ือให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ประสบอทุกภัยตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จึงจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการฯ เพ่ิมเติม โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึนจํานวน 107,620 คน ทําให้มีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 138,700 คน หรอืร้อยละ 5 ของประชาชนที่ไดร้ับ 
ความเดือนร้อนจํานวน 2,774,167 คน ตามข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมือ่วันท่ี 26 ตุลาคม 2553 และ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเตมิเป็นจํานวนเงิน 406,759,600 บาท  
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1.1.2 การดําเนินการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย 
ให้มีงานทําชั่วคราวด้วยการจ้างงานให้ทํางานต่างๆ ที่เก่ียวกับสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้แรงงานมีรายได้ในการดํารงชีพของตนเอง
และครอบครัวเป็นการชั่วคราว และส่งเสรมิให้ผู้ประสบอุทกภัยมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลอืกในการ
ประกอบอาชีพใหม่หรอืพัฒนาอาชีพเดมิ  โดยงบประมาณท่ีขอเพ่ิมเตมิ จํานวนเงิน 406,759,600 บาท ประกอบด้วย (1) การจ้าง
งานสําหรับการทํางานเพ่ือสาธารณะประโยชน์ (ค่าจ้างในการทํางาน) มีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 100,820 คน งบประมาณทั้งสิ้น 
302,460,000 บาท (2) การพัฒนาทักษะฝีมอื (จ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเครื่องมอืประกอบอาชีพ) มกีลุ่มเป้าหมายจํานวน  
6,800 คน งบประมาณทั้งสิน้ 88,655,000 บาท และ (3) งบบริหารจัดการโครงการ จํานวนเงิน 15,644,600 บาท 

1.2  มติที่ประชุม 
ให้กระทรวงแรงงานไปปรับแผนการดําเนินงาน โดยใช้งบประมาณปกตทิี่กระทรวงได้รบัในปี 2554  

เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัย และให้เร่งสํารวจแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างซึ่งมีสาเหตจุากเหตุการณ์
อุทกภัย เพ่ือให้สามารถให้การช่วยเหลือไดอ้ย่างเหมาะสมตอ่ไป นอกจากนี้ ในการฟ้ืนฟูแรงงานหลังภาวะนํ้าท่วมน้ันให้พิจารณา
ส่งเสริมการใชแ้รงงานท้องถ่ินเป็นลําดับแรก  รวมทั้งประสานกับสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยเพ่ือสอบถามถึงความตอ้งการแรงงานของภาคเอกชนดว้ย 

2.  การส่งเสริมกจิการเพื่อสังคมของสํานกังานสร้างเสริมกจิการเพ่ือสังคมแห่งชาติ  สบืเน่ืองจาก 
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 หลักการร่าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการสรา้งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. ... และแนวทางการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ  
และมติคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพือ่สังคมเมื่อวันที่ 8 ตลุาคม 2553 เห็นชอบกรอบแนวคดิภายใต้นโยบายสร้างเสริมกิจการ
เพ่ือสังคม ใน 2 มาตรการหลัก คือ (1) การพัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม และ (2) การพัฒนาช่อง
ทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากร โดยไดม้ีการกําหนดหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนกิจการเพื่อสังคม มาตรการส่งเสริมกิจการ
เพ่ือสังคม และแนวทางเพื่อเร่งรัดให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ รศก. พิจารณา  
โดยมีสาระสําคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ รศก. ดังน้ี 

 2.1  สาระสําคัญ 
   2.1.1  หลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนกิจการเพื่อสังคม 

(1) การกําหนดนิยามกิจการเพื่อสังคม กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) คือ 
กิจการที่ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเป็นเจ้าของ มีรายรับจากการขาย การผลติสนิค้า และ/หรอืการให้บริการ ที่ถูกตั้งข้ึนเพ่ือ
เป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม หรอืปรบัเปล่ียนเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือสิ่งแวดลอ้ม 
เป็นหลัก โดยมิได้มีเป้าหมายท่ีจะสร้างกําไรสูงสุดตอ่ผู้ถือหุ้นและเจ้าของ และมีลกัษณะพิเศษ คือ กระบวนการผลติ การดําเนิน
กิจการ รวมถึงผลติภัณฑ์หรอืบริการ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียตอ่เน่ืองในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดลอ้ม มศัีกยภาพที่จะมี
ความย่ังยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง ผลกําไรส่วนใหญถู่กนําไปเพ่ือการลงทุนกลับไปใช้ในการขยายผลเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
หรือคืนผลประโยชน์ใหแ้ก่สังคม และมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้

(2) การจดทะเบียนกิจการเพ่ือสังคม มอีงคป์ระกอบเบ้ืองต้น ดังน้ี (1) เป้าหมายของการตั้ง
กิจการเพือ่สังคม เป็นกลไกขับเคลือ่นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาและเสริมบทบาทภาครฐัในการแก้ไขปัญหาทาง
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม และ(2) นโยบายการดาํเนินกิจการ การจ่ายเงินปันผลคืนแกผู่้ถือหุน้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี 
เพ่ือสร้างหลักประกันว่ากิจการจะไม่มุ่งเน้นการทํากําไรสูงสุดให้กับผู้ถอืหุน้ การจัดการสนิทรัพย์เมือ่เลกิกิจการ หลังจากชดเชยในส่วน
ของหนี้สนิแล้ว สินทรัพยส์่วนเกินจากทุน (กําไรสะสม) จะถูกนําไปจัดสรรตามความประสงค์ของเจ้าของกิจการ โดยจํากัดให้กระจาย
สินทรัพย์เหล่าน้ันแก่บัญชีกองทุนสรา้งเสริมกิจการเพือ่สังคม  

2.1.2  มาตรการและกลไกการส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม 
(1) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในกิจการเพ่ือสงัคม โดยกระทรวงการคลัง

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการส่งเสรมิให้บุคคลหรอืนิติ
บุคคลลงทุนในกิจการเพื่อสังคม โดยกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการลงทุน และเง่ือนไขของการให้การสนับสนุนการลงทนุ 

(2) มาตรการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม/ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ไดแ้ก่ การให้สิทธิ
ประโยชน์เป็นพิเศษและเพ่ิมเติมสําหรับกิจการเพ่ือสังคมตามเกณฑ์ทีส่ํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) กําหนด  
การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินชุมชนเพ่ือการพัฒนา (Community Development Financial Institution: CDFI)  
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โดยกระทรวงการคลัง การแก้ไขระเบียบให้สหกรณ์สามารถรวมตัวตั้งชุมนุมสหกรณ์ข้ามกลุ่มได ้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม โดยสํานักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอตุสาหกรรม 
การปล่อยสินเชื่อพิเศษเพ่ือกิจการเพ่ือสังคม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการค้าและจดทะเบียน
พาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ 

(3) แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเร่งรัดให้เกดิการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 
โดยมีสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาต ิ(สกส.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และติดตามผลการให้สิทธิ
ประโยชน์กับกิจการเพ่ือสังคม โดยให้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายละเอียดใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
คณะรฐัมนตรีเศรษฐกิจมีมติเห็นชอบ เพ่ือให้มีการประกาศใช้ตอ่ไป 

    2.2  มติที่ประชุม 
2.2.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกิจการเพ่ือสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์  

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
2.2.2 มอบหมายให้ สกส. หารอืกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน               

รวมทั้งมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมตอ่ไป 
 3.  มาตรการช่วยเหลือผูส้่งออกจากวิกฤตการแขง็ค่าของเงินบาทของกระทรวงพาณิชย์  

3.1  สาระสําคัญ 
   3.1.1  กระทรวงพาณิชย์ ไดร้ายงานว่ากรมส่งเสริมการส่งออกไดจั้ดประชุมและสัมมนาเพ่ือรับฟัง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผู้ส่งออกจากวิกฤตการแข็งค่าของเงินบาท แล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งครั้งตอ่ไปจะจัดในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2553 ซึ่งผลจากการประชมุดังกล่าวสามารถสรุปมาตรการสําคัญที่ภาคเอกชนเสนอเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตการ
แข็งค่าของเงินบาทได้ ดังน้ี  

(1) การแทรกแซงค่าเงินไม่ให้ผันผวนและสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค เน่ืองจาก 
ผู้ส่งออกไมส่ามารถปรับราคาสินค้าได้ในระยะเวลาสั้นๆ และสินค้าบางกลุ่มตอ้งสญูเสียส่วนแบ่งการตลาดเพราะเป็นสินค้าท่ีตอ้ง
แข่งขันกับประเทศในภูมิภาคที่มีค่าเงินแข็งค่าน้อยกว่าไทย ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยควรใช้ อัตราซื้อสกุลเงินตา่งประเทศของ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นอตัราอ้างอิงในการคํานวณการแข็งค่าท่ีแท้จริงของเงินบาท 

(2) ควบคุมการไหลของเงินทุนตา่งประเทศ (Capital Control) ธนาคารแห่งประเทศ 
ไทยควรกําหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันไม่ให้เงินนอกทะลักเข้ามาทํากําไรระยะสั้น ทั้งน้ี จะตอ้งไม่กระทบการนําเงินเข้า 
เพ่ือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

(3)  อนุญาตให้ชําระค่าระวางเรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ในกรณีท่ีใชร้าคาเป็น CIF  
(Cost, Insurance and Freight) ผู้ส่งออกสามารถชําระค่าระวางเรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้โดยไม่ตอ้งแลกเป็นเงินบาท 
  (4)  ลดค่าธรรมเนียมศุลกากรในการส่งออก ดําเนินการในระยะสั้น 3 – 6 เดอืน เพ่ือ
ทดแทนกับส่วนต่างอตัราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมข้ึน 
  (5)  ชะลอการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.75 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ทําให้มีเงินนอกไหลเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือทํากําไรในตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดตราสารอื่น ๆ เป็นจํานวนมาก 
  (6)  ขอให้หน่วยงานภาครัฐรับฟังและติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่ผูส้่งออกของไทยอย่าง
ใกลช้ิดภาคเอกชนเห็นว่า มาตรการการแทรกแซงค่าเงินไม่ให้ผันผวนและสอดคลอ้งกับค่าเงินในภูมิภาคการควบคุมการไหลของ
เงินทุนตา่งประเทศ (Capital Control) การชะลอการปรบัข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย และการรับฟังและตดิตามการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยไดด้าํเนินการแล้ว สําหรับการอนุญาตให้ชําระค่าระวางเรือเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ และการลดค่าธรรมเนียมศุลกากรในการส่งออก ยังไม่ได้การดําเนินการจากภาครัฐที่ชดัเจน 

3.2   มติที่ประชุม 
              รับทราบข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกจากวิกฤตการแข็งค่าของเงินบาทของกระทรวงพาณิชย์ 
และให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแข็งค่าของเงินบาทเป็นรายกลุ่มอตุสาหกรรมเพ่ือกําหนดมาตรการ
ช่วยเหลอืที่เหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของผลกระทบตอ่ไป 
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20.  เร่ือง   รายงานโรดแมปแผนการทํางานเพื่อฟ้ืนฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานโรดแมปแผนการทํางานเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย  
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ   
  ข้อเท็จจรงิ 
  ด้วยสํานักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ (สสปน.) ได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการพัฒนาและปรับ
กลยุทธ์ให้กับภาคอุตสาหกรรมไมซ ์สืบเน่ืองจากวิกฤตการณ์การเมืองในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2553 ส่งผลใหม้ีการปิด
การจราจรในพ้ืนที่ ถนนราชประสงค ์และการปิดให้บริการชั่วคราวของโรงแรมในพ้ืนท่ีดงักล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชือ่มัน่
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ ์และความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาขา
บริการท่องเทีย่ว รวมถึงผู้ประกอบการอตุสาหกรรมไมซท์ัง้ภายในและตา่งประเทศ ซึ่งตลอดช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา 
สสปน. ได้เร่งผลักดัน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยกลยุทธ์เชิงรุก โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ภาคเอกชน และหน่วยงานทกุภาคส่วน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกําหนดกรอบนโยบาย การวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือในการปรับยุทธวิธี เพ่ือการเร่งพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจชาติของประเทศอันเป็นผลจาก
วิกฤติการณ์ทางการเมือง โดยกําหนดกรอบวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักของอตุสาหกรรมไมซ์
ของภูมิภาคเอเชีย 
  วัตถุประสงคก์ารพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
  -  กําหนดกรอบนโยบาย ปรับกลยุทธ์เพ่ือขับเคล่ือนอตุสาหกรรมไมซ์ไทย ควบคู่กับการผลักดัน และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศใหส้ามารถฝ่าฟันวิกฤตการณต์่างๆ ไปสู่การเป็นจุดหมายหลักของไมซใ์นภูมิภาคเอเชีย    
  -  ส่งเสริม และเปิดโอกาสเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศโดยมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกันในระยะยาว 
  -  ส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เป็นวาระแห่งชาติที่เป็นการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนท้ังรัฐตอ่รัฐ            
รัฐตอ่เอกชน และเอกชนตอ่เอกชน 
  -  กระตุ้นและดึงดดูให้เกิดการลงทุนของอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศและในภูมิภาค ทั้งในภาคการบริการและภาค
การผลติ   
  -  พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมไมซ์ใหม้ีคุณภาพ และประสิทธิภาพ         
  -  พัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้นําในอตุสาหกรรมไมซ์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศชาต ิทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน เทคโนโลยี และการศึกษา                            
  การดําเนินงานของ สสปน. ในชว่งเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2553 
กรอบระยะเวลา การดําเนินงาน 
มิถุนายน 2553 
 

สสปน. ได้จัดงาน MICE Summit ผนึกกําลัง ระดมความคิด ขับเคล่ือนอตุสาหกรรมไมซ์            
โดยประชุมระดมความเห็นจากผู้นําด้านต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน  
2553  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัเวิลด์ กรุงเทพฯ 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
2553 
 

ข้อสรุปของกรอบแนวทางจัดทําโรดแมปแผนการทํางานเพ่ือฟ้ืนฟูอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทย ได้นําไปผา่นกระบวนการสอบถามความคิดเห็นผู้ท่ีเก่ียวข้องจากองค์กรภาคเอกชน และทกุ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จํานวนกว่า 200 องค์กร เพ่ือนําไปพัฒนา White Paper ฉบับสมบูรณ์ 

กันยายน 2553 
 
 

เชิญผู้ประกอบการไมซ์ และหน่วยงานรัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไมซร์่วมรับฟังการแถลง 
“White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” ในงาน MICE 
Declaration โดยจัดข้ึนในวนัอังคารที่ 28 กันยายน 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมอืงทองธานี โดยมผีู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2553 

นํา “White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” ฉบับสมบูรณ์เสนอตอ่
รัฐบาล  
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  โรดแมปแผนการทํางานเพือ่ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 
1. กระตุ้นให้เกิดการจัดประชมุ สัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศอย่างตอ่เน่ือง 
2. เพ่ิมศักยภาพทางการตลาด และสร้างโอกาสในการขายแก่อตุสาหกรรมไมซ ์

 3.    รักษางานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยการประสานงานอย่างใกล้ชดิกับกลุม่ลูกค้าและมี Incentive เพ่ือกระตุ้น           
การตัดสินใจ  
 4.   ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชือ่มั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซจ์ากภายในประเทศ สู่ระดับนานาชาต ิ 

5.   สร้างความเข้าใจเก่ียวกับอตุสาหกรรมไมซกั์บบุคคลากรรฐัและท้องถ่ินและองค์กรที่เกีย่วข้อง 
6. พัฒนาคนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาวอย่างมปีระสทิธิภาพ 
7. ให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการแสดงความจํานงเสนอตวัเป็นเจ้าภาพโดยการจัดสรรงบ 

ประมาณเพ่ิมเติมจากรฐับาลเพ่ือการฟ้ืนฟูอตุสาหกรรมไมซ์อย่างเป็นเอกภาพและเป็นรปูธรรม และปรับกระบวนการให้คลอ่งตัว  
 8.   เสนอให้รัฐเป็นผู้ผลักดันการสร้างงานด้านอีเว้นท์  (Event) โดยเฉพาะ Flagship Event ทั้งในและจากต่างประเทศ 
  9.  ให้นําเสนอการจัดตั้งกองทุนสมทบของรัฐและเอกชนเพ่ือการสนับสนุนการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพ (Bidding 
Fund) โดย สสปน. จะศึกษาและดําเนินการหารือกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน และจะ
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรพิีจารณาต่อไป  
  10.  ปรับปรุงฐานข้อมูลของอตุสาหกรรมไมซ์ท้ังระบบเพ่ือการใช้ประโยชน์ตอ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
21. เรื่อง การปรับปรุงสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาล ในกรณี
การเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทคนไข้นอก ให้พนักงานและครอบครัวเบิกค่ารักษาพยาบาล  
จากเดิม ได้เตม็จํานวนท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 2,000 บาทตอ่ปี เป็น รวมกันไม่เกิน 3,600 บาทต่อปี  และปรับปรุงค่าห้องและ
ค่าอาหาร ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชนให้พนักงาน จากเดิม  
เบิกได้เต็มจํานวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 800 บาท เป็น เบิกได้เตม็จํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,200 บาท และ
ครอบครัวพนักงาน จากเดิม เบิกได้เตม็จํานวนเท่าท่ีจา่ยจริงแต่ไม่เกินวันละ 600 บาท เปน็ เบิกได้เตม็จํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
วันละ 800 บาท  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน  2553 ตามมตคิณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.)  
คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2552 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า ธ.ก.ส. ได้เสนอขอปรบัปรุงสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
และครอบครัวพนักงาน ธ.ก.ส.  ซึ่ง ครส. ในการประชมุคร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที ่29 ธันวาคม  2552 ได้พิจารณาแล้ว และ กค.  
มีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย สรุปสาระสําคัญได ้ดังน้ี  
 ข้อเสนอของ ธ.ก.ส. มติ ครส.  

เม่ือวนัที ่29 ธ.ค. 2552 
ความเหน็ กค. 

1.  ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานและครอบครัว 
สําหรับการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาล    เอกชน ดังน้ี  

 เน่ืองจากยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานกลางของ
รัฐวิสาหกิจเก่ียวกับกรอบอตัราค่า
รักษาพยาบาล การพิจารณาการปรับปรุง
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล จึงสมควร
ใช้เกณฑ์เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นโดยการ
ปรับปรุงน้ันมิควรปรับให้สูงกว่าอัตราของ
รัฐวิสาหกิจคู่เทียบ ทั้งน้ี เพ่ือมใิห้รัฐวสิาหกิจอื่น
ใชอ้้างอิงในการขอปรับปรุงสวัสดิการเพ่ิมตอ่ไป 

 1.1 กรณีคนไข้นอก ปรับเพ่ิม
วงเงินค่ารักษาพยาบาล
สําหรับพนักงานและ
ครอบครัว จากเดิม 2,000 

เห็นชอบให้ปรบัปรุงค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานและ
ครอบครัว ในกรณีเข้ารับการ
รักษาพยาบาลจาก

เน่ืองจากพนักงาน ธ.ก.ส. มีสิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่
ผู้จัดการกําหนด (เช่น โรงพยาบาลมิชชั่น 
โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลธนบุรี 1 
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บาทต่อปี เป็น 5,000 บาท 
ตอ่ปี  

สถานพยาบาลเอกชนประเภท
คนไข้นอกให้พนักงานและ
ครอบครัวเบิกค่ารักษาพยาบาล 
จากเดิม เบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้เตม็จํานวนเท่าที่จ่ายจริง  แต่
รวมกันไม่เกิน 2,000 บาทตอ่ปี 
เป็น รวมกันไมเ่กิน 3,600 บาท
ตอ่ปี  

โรงพยาบาลกรุงเทพ) สําหรับตนเอง
เช่นเดียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลของราชการโดยมิได้รวมในวงเงิน
ที่จํากัด 2,000 บาทต่อปีอยู่แล้ว ประกอบกบั ธ.
ก.ส. ไดม้ีการใช้อตัราดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2531 
จึงเห็นสมควรให้มีการปรบัปรุงค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นในอัตราไม่เกนิ 3,600 บาทต่อปี  
ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับวงเงินที่พนักงานและ
ครอบครัวของธนาคารออมสิน การนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การ
เภสัชกรรมได้รบัตามมติของ ครส.  

 1.2 กรณีคนไข้ใน ปรับเพ่ิม
วงเงินค่ารักษาพยาบาล
สําหรับพนักงานและ
ครอบครัว จากเดิม 5,000 
บาทต่อปี เป็น 15,000 บาท
ตอ่ปี  

ไม่เหน็ชอบใหป้รับปรุงค่า
รักษาพยาบาลของครอบครัวใน
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
จากสถานพยาบาลของเอกชน
ประเภทคนไข้ใน จากเดิม เบิก
ได้เตม็จํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่
รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตอ่ปี 
เป็น รวมกันไมเ่กิน 15,000 
บาทต่อปี  

 

2.  ปรับเพ่ิมอัตราค่าห้องรวม 
ค่าอาหารสําหรับการเข้ารับ
รักษาพยาบาลจากสถาน 
พยาบาลของทางราชการและ
สถานพยาบาลเอกชน  
- พนักงาน จากเดิม 800 
บาทต่อวัน เป็น 1,600 บาท
ตอ่วัน  
- ครอบครัวพนักงาน จากเดิม 
600 บาท ตอ่วัน เป็น 800 
บาทต่อวัน  

เห็นชอบให้ปรบัปรุงค่าห้องและ
ค่าอาหาร ในกรณีเข้ารับการ
รักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลเอกชน  
- ให้พนักงาน จากเดิม เบิกได้
เต็มจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกินวันละ 800 บาท เป็น เบิก
ได้เตม็จํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกินวันละ 1,200 บาท  
- ครอบครัวพนักงาน จากเดิม 
เบิกได้เต็มจํานวนเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินวันละ 600 บาท เป็น 
เบิกได้เต็มจํานวนเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินวันละ 800 บาท  

เน่ืองจากเป็นการขอปรับตามการเพิ่มของอตัรา
ค่าห้องและค่าอาหารในโรงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชนที่สูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ รวมทัง้ 
ครส. และคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบให้
ปรับอัตราดังกล่าวกับพนักงานของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เป็นอตัรา 1,200 บาทตอ่วัน 
จึงเห็นสมควรให้มีการปรบัปรุงอัตราดังกล่าว
โดยใหป้รับเปน็ 1,200 บาทต่อวันสําหรับ
พนกังาน  และเห็นสมควรให้ ธ.ก.ส. ปรับค่า
ห้องสําหรับครอบครัวพนกังานเป็น 800 บาท
ต่อวัน ตามมตขิองครส.   

  ทั้งน้ี ให้มผีลตั้งแต่วันที่คณะ        
รัฐมนตรีเห็นชอบ  

 

  2. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิองพระราชบัญญัตแิรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กค. จึงเห็นสมควร
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการ ของ ธ.ก.ส. ตามที่ ครส. เห็นชอบแล้ว 
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สังคม 
 
22. เรื่อง การกําหนดเขตพืน้ท่ีจัดการน้ําเสีย และขอความเห็นชอบในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสยีในเขตพื้นท่ีจัดการ
นํ้าเสีย 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ ดังน้ี 
  1. ให้เขตจังหวดันครศรีธรรมราชและจังหวดัเพชรบุร ีซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้รับการ       
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว เป็นเขตพ้ืนทีจั่ดการนํ้าเสียตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
จัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2538 มาตรา 3 
  2. ให ้อจน. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่เก่ียวข้องดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด ก่อสร้าง และ
บริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียในเขตพ้ืนที่จัดการนํ้าเสยี 
  3. ให้ อจน.เข้าดําเนินการลงทนุตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 2538 มาตรา 30 (1) 
เพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจการตอ่เน่ืองท่ีเก่ียวกับการจัดการนํ้าเสียโดยใหอ้งค์การจัดการนํ้าเสียปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้ันตอนของ
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ให้องค์การ
จัดการนํ้าเสียขอทําความตกลงในรายละเอยีดกับสํานักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ตามความจําเป็นเร่งด่วน
และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเงื่อนไขของการบริหารจัดการตอ่ไป ตามความเหน็ของสํานักงบประมาณ   
และให้องค์การจัดการนํ้าเสียรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(เก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัด
นํ้าเสียได้ในระยะยาวตอ่ไป) และสํานักงบประมาณ  (เก่ียวกับการเจรจาทําข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้มสี่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการตอ่ไป)  ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า 
  1. ปัญหาน้ําเสยีที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารทิี่อยู่นอกเขตพ้ืนที่จัดการนํ้าเสีย  
ทําให้องค์การจัดการนํ้าเสียซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ไมม่อีํานาจตามกฎหมายโดยเบ็ดเสร็จท่ีจะดําเนินการแก้ไขปัญหา 
นํ้าเสียในพ้ืนทีด่ังกล่าวได้อย่างครบวงจร ทส.จึงมีความประสงค์จะขอให้กําหนดเขตพ้ืนทีจั่ดการนํ้าเสียเพ่ิมเติม สรุปไดด้ังน้ี 
   1.1 หลักการและเหตุผล : ดําเนินการศึกษาออกแบบ กอ่สร้าง และบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
เฉพาะจุดในเขตพ้ืนที่ลุม่นํ้าปากพนัง ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  
โดยดําเนินการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลตําบลหัวไทร เทศบาลตําบลชะอวด เทศบาล
ตําบลเชียรใหญ่ และภายในพ้ืนที่ของมลูนิธิอุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุรี นอกจากโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดํารใินเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว อจน.ยังได้เข้าดําเนินการจัดใหม้ีระบบ
บําบัดนํ้าเสียภายในพ้ืนที่ของมูลนิธิอทุยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยการออกแบบก่อสร้าง และ
เดินระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผึ่งควบรวบบึงประดิษฐ์ขนาดบําบัด 200 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแตเ่ดือนมีนาคม 
2552 นอกจากนี้ระบบบําบัดนํ้าเสียดังกลา่วยังเป็นสถานท่ีฝึกอบรมศกึษาเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผูส้นใจ  
   1.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน : ในการศึกษา สาํรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้า
เสียเฉพาะจุดดงักล่าว มีข้ันตอนการดําเนินงานรวม 6 ขั้นตอน และจัดทาํคู่มือและถ่ายทอดความรู้ใหบุ้คลากรขององค์กร             
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีศักยภาพในการดําเนินงานด้วยตนเอง เป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
การบริหารจัดการนํ้าเสียได้อย่างย่ังยืน สอดคล้องกับหลักการแห่งพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ด้วย 
   1.3 วัตถุประสงค์  :  1) เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหานํ้าเสียในเขตพ้ืนทีจ่ัดการนํ้าเสียอย่างมี                
ประสทิธิภาพและยั่งยืน 2) เพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าให้มีคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน 
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23. เรื่อง ขอความเหน็ชอบให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รปู 
เฉลิมพระเกียรติถวายเปน็พระราชกุศล เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
โดยคูส่มรสคณะรัฐมนตรี โดยไม่ถือเป็นวนัลา 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทหาร ตาํรวจ พลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลกูจ้างชั่วคราว    
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่คณะกรรมการฝ่ายจัด   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจดัข้ึน เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการร่วมกระทําความดี ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว โดยไม่ถอืเป็นวันลา ระหว่างวันที่ 6 – 23 มกราคม 2554 ตามที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ  
 
24. เรื่อง  รายงานผลการดาํเนินงานศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผูไ้ด้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต้ังแต่วันท่ี  
12 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินงานศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสยีหายจากเหตกุารณ์ความ 
ไม่สงบ  ตั้งแตวั่นที่ 12 มีนาคม  2553 เป็นต้นไป ตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า  สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี              
(20 เมษายน 2553) พม. ไดด้ําเนินการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ โดยแบ่งเป็นประเภท 
ของกรณีความเสียหาย ดังน้ี  
   1. การช่วยเหลือเร่งด่วนได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ              
มาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 – 15 ตุลาคม 2553 มีผูม้าลงทะเบียนจํานวน 1,871 ราย  โดยไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานและ
การให้ความชว่ยเหลือไปแลว้จํานวน 1,820 ราย  เป็นเงิน 107,003,209 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
   1.1 กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 1,014  ราย  เป็นเงิน 20,380,000 บาท  
   1.2 กรณีบาดเจ็บ     610  ราย  เป็นเงิน 36,600,000 บาท  
   1.3 กรณีบาดเจ็บสาหัส        87 ราย เป็นเงิน   8,700,000 บาท 
    1.4 กรณีทุพพลภาพ     13 ราย เป็นเงิน   2,900,000 บาท  
   1.5 กรณีเสียชวีิต               95 ราย เป็นเงิน 38,000,000 บาท 
   1.6 กรณีช่วยค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ  1 ราย เป็นเงิน  423,209  บาท 
   2. การช่วยเหลือตอ่เน่ืองกรณีทุพพลภาพและทายาทผู้เสยีชีวิตไดด้ําเนินการให้ความช่วยเหลอืตอ่เน่ืองเป็นเงิน 
ยังชีพรายเดือนแก่ผู้ทุพพลภาพ จํานวน 13 ราย  บุตรผู้เสียชีวิตจํานวน 58 ราย  และบุตรผู้ทุพพลภาพ จํานวน 14 ราย  
เป็นเงิน 709,000 บาท  
  3. การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ระเบิดทีอ่าคารสมานเมตตาแมนชัน่ พม. ไดใ้ห้การ           
ช่วยเหลอืครอบครัวผู้เสียชีวิต จํานวน 3 ราย เป็นเงิน 1,200,000 บาท  และผู้บาดเจบ็ จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท              
รวม 4 ราย เป็นเงิน 1,260,000 บาท  
 
25.  เร่ือง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา   
5 ธนัวาคม 2553  “แผ่นดินของเรา” 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา  5 ธันวาคม 2553  “แผ่นดนิของเรา”  ตามผลการประชมุคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติแหง่การบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลมิพระชนมพรรษา  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทอืกสุบรรณ) 
ประธานกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหง่การบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลมิพระชนมพรรษา  เป็นประธาน
การประชมุครัง้ที่ 8/2553  เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2553 ดังน้ี  
  ด้วยรัฐบาลและภาคเอกชนได้กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา   5 ธันวาคม 2553 ชือ่งาน "แผ่นดินของเรา" โดยมีการจดังานต่าง  ๆ  ดังน้ี 
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  1. ในสว่นกลาง   
   1.1  การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช  มลูนิธิ 5 ธันวามหาราช  ได้จัดงาน
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช  กําหนดจัดงานระหว่างวันที่  1-6  ธันวาคม 2553 ที่บริเวณศาลฎีกา  
ประกอบด้วย  พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเดจ็พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  พิธีอุปสมบท   พิธีเปิดงาน พิธีถวาย 
พระพรชัยมงคลของศาสนาตา่ง  ๆ  พิธีทําบุญตักบาตร   พิธีถวายเครื่องราชสักการะ    พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
พิธีอัญเชญิเคร่ืองราชสักการะ   และพิธีปิดงาน   สําหรับในวันที่ 4 ธันวาคม 2553  จะมีกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งพระเจ้า  
วรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา จะเสด็จฯ เป็นประธานและพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ถวายพระพร   ซึ่งทูลกระหมอ่ม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สริิวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จฯ เป็นประธาน 
   1.2  การจัดงาน  “แผ่นดินของเรา”  ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-9  
ธันวาคม 2553 เวลา  17.00-22.00 น.   ภายในบริเวณการจัดงานได้จัดแบ่งพ้ืนที่เป็นกลุ่มต่าง  ๆ  คือ กลุ่มการแสดงนิทรรศการ
ของกระทรวง 20 กระทรวง  กลุ่มการแสดงนิทรรศการของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน   กลุ่มจังหวัด 18 กลุม่จังหวัด เป็นการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  และกลุ่ม 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร   เป็นการจําหน่ายสินค้า  อาหารและเครือ่งดื่มที่
หลากหลาย มพิีธีถวายพานพุ่มเคร่ืองราชสักการะ  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดง         
พ้ืนบ้านและนักแสดงที่มชีื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งนักแสดงพื้นบ้านและกลองประจําชาติจาก 9 ประเทศ  
ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย  ศรีลังกา  ตรุกี  สวิสเซอร์แลนด ์ สโลวาเกีย  บัลแกเรีย  โปแลนด ์ และไทย  มีการแสดงคอนเสิรต์จากค่าย
ดนตรีที่มชีือ่เสยีง โดยได้รับเชิญจากศลิปิน คุณธงไชย แมคอินไตย  มารอ้งเพลงเทิดพระเกียรติ ซึ่งในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 จะม ี
พิธีเปิดงาน สําหรับรูปแบบและแนวคิดการจัดงานในแต่ละวัน ประกอบด้วย  “แผ่นดนิของเรา”  “ทูลละอองฉลองพระชนม”์    
“รวมกมลถวายพระพร”   “มิ่งขวัญทวยนาคร” “ถวายบังคมบรมราชา”  “พระบารมีเกริกเกรียงไกร”  “รวมนํ้าใจกตัญญตุา”   
“พระก่อพระเก้ือหล้า”  “พระชนมพรรษาสถาพร”   
  1.3 การจัดขบวนเรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติในแม่นํ้าเจ้าพระยา กําหนดในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.  
โดยจะมีขบวนเรือประดับไฟประมาณ 32 ลํา   และมีขบวนเรือจากจังหวัดต่าง  ๆ  ประมาณ 600 ลํา   ขบวนเรือจะตั้งบริเวณหน้า
โรงพยาบาลศิริราช   และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล    รวมทั้งมีการฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิม   พระเกียรติ  “หน่ึงในนํ้า
พระราชหฤทัย”  รวม 7 เรื่อง โดยผู้กํากับภาพยนตร์ที่มชีือ่เสียง  ไดแ้ก่  “เรื่องเดียวกนั”  “ราชประชานุเคราะห์”  “เหรียญของ
พ่อ”  “อาม่า”   “จากฟ้าสู่ดิน”  “คนล่าเมฆ”  “แผ่นดินของเรา”  ซึ่งการฉายภาพยนตร์จะฉายผ่านจอม่านนํ้าตั้งอยู่บริเวณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ท่าพระจันทร ์  นอกจากน้ี  มีการจัดทําวีซดีีภาพยนตร์จํานวน 5 ล้านชดุ   เพ่ือแจกให้ประชาชน 
ท่ัวประเทศ 
  2. ในสว่นภูมิภาค   
      ทุกจังหวัดจัดพิธีและกิจกรรมในวันที ่5 ธันวาคม 2553  พรอ้มกันทัว่ประเทศ ประกอบด้วย  พิธีทําบุญตัก
บาตรพระสงฆ์  พิธีลงนามถวายพระพร  กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศล  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ    
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากน้ี  มีการจัดฉายภาพยนตร์สัน้เฉลิมพระเกยีรติรวม 7 เรือ่ง และมีการแจกวีซีดีภาพยนตร์
ให้ประชาชน 
  3. การจัดพธิแีละกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย 
   -  พิธีอุปสมบทพระสงฆ ์จํานวน 7,056 รปู  จดัพิธีในกรงุเทพมหานครจํานวน 9 วัด และจัดพิธี 
ทุกจังหวัด ๆ ละ 1 วัด  
   -  พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป  ในโครงการทําดี 9 เช้า 9 วัน 9 วัด  ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2553 
เวลา 07.00 น. ท่ีบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต  
   -  พิธีทางศาสนาของ 5 ศาสนา  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553  เวลา 15.00 น. ณ อาคารใหม่สวนอมัพร  
   -  พิธีละหมาดของศาสนาอสิลาม  ในวันท่ี 3 ธนัวาคม 2553 เวลา  12.00 น.  ณ  มสัยิดทุกแห่งท่ัวประเทศ   
   -   พิธีบูชาขอบพระคุณนมัสการพระเจ้าของศาสนาคริสต์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น.   ณ  โบสถ ์
ทุกแห่งทั่วประเทศ 
   -  พิธีสวดถวายพระพรของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ในวันที ่5 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น. และเวลา 
19.29 น. ที่โบสถ์เทพมณเฑียร   
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   - พิธีสวดอัรดาอธิษฐานขอพรจากพระศาสดาของศาสนาซกิข์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจกิายน ถึงวันที่  
9 ธันวาคม 2553 ที่วัดซิกข์ทกุแห่งทั่วประเทศ 
   -   พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจรญิจิตตภาวนา  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและทุกวัดทั่วประเทศ   
ซึ่งจัดพิธีไปแลว้รวม 3 คร้ัง  ส่วนครั้งสุดท้ายกําหนดในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น.  
   - โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ระหว่างวันท่ี 3-7 ธันวาคม 2553 ณ พุทธมณฑล 
   4. โครงการพาพ่อเท่ียว  

-  กรมเจ้าท่าจัดโครงการพาพ่อเที่ยวไหว้พระทางเรือ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553 
-  กรมทางหลวงจัดโครงการพาพ่อล่วงเรือในแม่นํ้าเจ้าพระยาชมแสงสขีองสะพานข้ามแม่นํ้า 

เจ้าพระยา  ในวันที่  4 ธันวาคม  2553  
   - การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดโครงการพาพ่อเที่ยวน่ังรถไฟฟ้าหัวจักรไอนํ้า ระหว่างวันท่ี 4-6 ธันวาคม 2553 
   - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโครงการพาพ่อโดยสารรถไฟฟ้า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 
   - บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จดัโครงการจําหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ  เส้นทาง
ภายในประเทศระหว่างวันท่ี 1-31 ธันวาคม 2553 โดยสามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 
   - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 
  - บริษัท ขนส่ง จํากัด  จัดโครงการธันวาพาพ่อเที่ยวไทยไปกับ บขส. ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2553   
 

ต่างประเทศ 
 
26. เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธแ์ละศกึษาดูงานเกี่ยวกับสถาบันการเงนิชุมชนในระบบอิสลาม (Islamic Micro 
Credit)  ประเทศอนิโดนีเซยี  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการการดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islamic 
Micro Credit)  ในประเทศอนิโดนีเซีย  ตามที่ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ  โดยใหศู้นย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้รับความเห็นของสํานักงบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) รายงานว่า 
  1. ด้วยที่ประชมุสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สสต.) ศอ.บต.ได้มีมติเมือ่วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และศึกษาดูงานเก่ียวกับสถาบันการเงินชุมชนในระบบอสิลาม 
(Islamic Micro Credit)  ณ ประเทศอินโดนีเซีย  เพ่ือนํามาปรับใชใ้นการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
  2. กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์และศึกษาและดูงานเก่ียวกับสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islamic 
Micro Credit)  ณ ประเทศอนิโดนีเซีย สรุปได้ดังน้ี 
   2.1 วัตถุประสงค์ :  (1) เพ่ือให้สมาชิก สสต. ผู้บริหาร ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องได้เกิดองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในรูปแบบ และการบริหารจัดการด้านสถาบันการเงินชุมชนของประเทศทีม่ีผลการดําเนินการประสบความสําเร็จเป็นที่
ประจักษ ์(2) เพ่ือนําความรู้และข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาดงูานมาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือสรปุเป็นข้อเสนอแนวทางการดาํเนินการจัดตั้ง 
และบริหารจัดการแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   2.2 เป้าหมายกิจกรรม :  (1) บุคคลเป้าหมาย จํานวน 35 คน ประกอบด้วย สมาชิก สสต. จํานวน 20 คน 
ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 5 คน และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. 10 คน  (2) เข้าพบบุคคลสําคัญของประเทศอินโดนีเซีย ประธาน
องค์กรมูฮัมมาดิยาห์ และเยี่ยมชมกิจการขององค์กรในด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เย่ียมคารวะเลขาธิการ
อาเซียน (3) ศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชมในระบบอิสลาม (Islamic Micro Credit)  การบริหารจัดการด้านสถาบันการเงิน
ชุมชนของประเทศท่ีมผีลการดําเนินงานประสบความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ (4) พบปะนักเรียนไทย เพ่ือติดตามผลการศึกษาของ
นักเรียนทุนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์กรศาสนาอิสลาม  ติดตามโครงการฝึกงานของนักศึกษาไทยในประเทศ
อินโดนีเซียกับบริษัทซีพี และพบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับนักวิชาการอินโดนีเซีย 
   2.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย   2.4 ระยะเวลาการดําเนินการ 5 วัน  
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27.  เร่ือง  การประชุมคณะมนตรีขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลการประชุมคณะมนตรีขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก  ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ทก.) รายงานว่า ได้ส่งคณะผูแ้ทนไทยเข้าร่วมการประชมุ
คณะรฐัมนตรขีององค์การ APSCO  ระหว่างวันท่ี 14-17 กันยายน 2553 ณ กรุงปักก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ทก. สรุป
สาระสําคัญดังน้ี  

1.1  การประชมุคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที ่3  มีรฐัสมาชกิเข้าร่วมการประชมุจํานวน 9 ประเทศ ประกอบด้วย   
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  อินโดนี เซีย  มองโกเลีย  
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  สาธารณรัฐเปรู  สาธารณรัฐตุรกี  และประเทศไทย  โดยผู้แทนประเทศไทยได้รับเกียรติ
จากรัฐสมาชิกให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะมนตรีองค์การ APSCO  (ตามมติที่ประชุม Second Meeting of the Ad Hoc 
Committees for Financial Arrangements and Service Regulations for APSCO) โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในการน้ี ทก. 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้ง นายธานีรตัน์  ศิริปะชะนะ  
รองปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นผูแ้ทนประเทศไทยเพื่อดํารงตําแหน่งประธานคณะมนตรีองค์การ 
APSCO สําหรับรองประธานคณะมนตรี ได้แก่ Mr. Chen Qiufa, Vice Minister of Ministry of Industry and Information 
Technology (MIIT) และ Administrator of China National Space Administration (CNSA) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

1.2  ที่ประชุมคณะมนตรขีององค์การ APSCO คร้ังที่ 3 ได้มีมติทีส่ําคัญ ดังน้ี 
1) รับทราบรายงานความคืบหน้าของการดําเนินโครงการทั้ง 5 โครงการ ดังน้ี  

 Proposal for Spatial Data Sharing Service Platform and Its Application Pilot Project  
 Proposal for APSCO Applied High Resolution Satellite Project.  
 Research on Atmospheric Effects on:  

- Ka Band Rain Attenuation Modelling; and  
- Ionospheric Modelling through Study of Radio Wave Propagation and Solar 

Activity.  
 Development of Asia-Pacific Ground Based Optical Satellite Observation System 

(APOSOS).  
  Feasibility Study of the Applications of Compatible Navigation Terminal System.  

นอกจากน้ี ที่ประชมุไดข้อใหทุ้กรฐัมสี่วนร่วมในการศึกษาความเปน็ไปไดข้องแตล่ะโครงการ  
เพ่ือนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ตอ่ที่ประชมุคณะมนตรีในคราวต่อไป 

2)  เหน็ชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการ Spatial Data Sharing Service Platform  
and Its Application Pilot Project   of  APSCO   

3) เห็นชอบ Terms of Conditions for Associate Members of APSCO ซึ่งกําหนดให้รัฐทีม่ิได ้
อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นสมาชิกของสหประชาชาต ิสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ APSCO ในฐานะสมาชิก
สมทบได้  

4) เห็นชอบ Service Rules และ Financial Rules ตามทีส่ํานักงานเลขาธิการฯ ไดแ้ก้ไข  
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของรัฐสมาชิก 

5) เห็นชอบประมาณการงบประมาณขององคก์าร APSCO ประจําปี 2554  จํานวน 3,707,442  
เหรียญสหรฐั  

6) เห็นชอบให้บรรจุโครงการ Geostationary Telecommunication Satellite และโครงการร่วม 
สร้าง Small Student Satellite ในแผนงานโครงการขององค์การ APSCO ในส่วนของกิจกรรมทางเลือก เพ่ือให้รัฐสมาชิกแสดง
ความจํานงที่จะเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ  

7) เห็นชอบให้จดัการประชมุคณะมนตรอีงค์การ APSCO ครัง้ที่ 4 ในช่วงเดอืนมกราคม 2554            
ณ ประเทศไทย 
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  ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะไดรั้บ 
  1.  รับความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยอีวกาศ ด้านการวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม 
ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างใกล้ชดิ 
  2.  เป็นการกระตุ้นและขยายกิจกรรมด้านอวกาศที่มีประโยชน์ตอ่ระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ                 
พหุภาคี  กล่าวคือ การประสานงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถของประเทศ รวมทั้งการเสริมสรา้งศักยภาพและยกระดับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างย่ังยืน 
  3.  เป็นการสรา้งสัมพันธภาพกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และอีกหลายประเทศในภูมิภาค ที่จะทําให้มีการขยายความร่วมมือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับอีกหลายประเทศใน
ภูมิภาคได้ในอนาคต   
 4.  การพัฒนาด้านการสือ่สาร ด้านการสํารวจและป้องกันภัยพิบัติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้ง ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี จากการศึกษา วิจัย ค้นคว้าร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในสาขาแห่งกิจกรรมท่ีจะกําหนดไว้ในอนุสญัญาฯ 
 5.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศทีม่คีวามก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยอีวกาศ หากสามารถเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาและการผลติร่วมกับประเทศสมาชิก อกีทั้งทําให้เกิดการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาสถาบันทาง
วิชาการด้านอวกาศ เพ่ือรองรับการพัฒนาอาชีพของคนไทยในอนาคต 

อน่ึง การประชุมคณะมนตรีขององค์การ APSCO คร้ังท่ี 4 จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้ายของ  
ผู้แทนประเทศไทยในฐานะประธานคณะมนตรีคนแรก และเป็นการส่งมอบหน้าที่ให้กับประธานคณะมนตรีคนต่อไป ซึ่งที่
ประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO คร้ังที่ 3 ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะมนตรีองค์การ APSCO คร้ังที่ 4 ในช่วงเดือนมกราคม 2554   
 
28. เรื่อง  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทย-อาร์เจนตินา  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬาเสนอทั้ง 3 ข้อดังน้ี  
  1. อนุมตัิการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านกีฬาระหว่างไทย-อาร์เจนตินา  
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  หรือผูท้ี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามอบหมาย  เป็นผูล้งนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฬีาระหว่างไทย-อาร์เจนตินา ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขความตกลงดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญ  ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรอืผูท้ีรั่ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายเป็นผู้ใชดุ้ลยพินิจในเร่ืองน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ตอ้งนําเสนอ  คณะรัฐมนตร ี
เพ่ือพิจารณาอกีครั้งหน่ึง  
   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสอืมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หรอืผู้ทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามอบหมายลงนามในความตกลง ดังกลา่ว   
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) รายงานว่า  
   1. ที่ประชุม Bilateral Economic Consultations (BEC) ไทย-อาร์เจนตินา เมือ่วันที่ 24 สิงหาคม  2547 ได้
เสนอให้มีการจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านการกีฬาระหว่างไทย-อาร์เจนตินา  ซึ่งฝ่ายอาร์เจนตินาได้เสนอ ร่างความ 
ตกลงฯ ดังกล่าว ให้ฝ่ายไทยพจิารณา   
   2. ในปี พ.ศ. 2551 นายมาริโอ  โลเปซ ที่ปรึกษาด้านการกีฬา  กระทรวงการพัฒนาสังคม สาธารณรฐัอาร ์        
เจนตินา ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (นายภิรมย์  สมิะเสถียร) และแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการเร่งรัด
การจําทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือดา้นการกีฬาระหว่างไทยและอาร์เจนตินา  โดยเชญิผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยเดินทาง
ไปศึกษาดูงานในสาขากีฬาทีท่ั้งสองฝ่ายมีความสนใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตนิา  
  3. จากการเยือนสาธารณรัฐอาร์เจนตินาระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2553 ของคณะผูช้่วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายธีระวัฒน์  ศิริวันสาณฑ์) เพ่ือเข้าร่วมการประชมุคณะมนตรีบริหารขององค์การการท่องเทีย่ว
โลก  ครั้งท่ี 88 ณ เมอืงเปอร์โตอิกัวซู คณะผูช้่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าพบหารือด้านการกีฬากับ 
Mr. Claudio Alberto Morresi ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม เมือ่วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ซึ่งท้ังสองฝ่ายยินดีเร่งรัดการ จัดทําความ
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ตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างไทยและอาร์เจนตินา  เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ตอ่การแลกเปลี่ยนนักกีฬา ผู้ฝึกสอน
ระหว่างกัน  
  4. ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทย-อาร์เจนตนิา มีวัตถุประสงค์และสาระสําคัญ              
สรุปไดด้ังน้ี  
   4.1 กําหนดกรอบท่ีจําเป็นเพ่ือข้อเสนอเฉพาะสําหรับโครงการความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้าน
การพัฒนาการกีฬาและกีฬาที่ตอ้งใช้องค์ความรู้และเทคนิคระดับสูง  บนพ้ืนฐานของการต่างตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกัน  
และส่งเสริมและอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมในการแลกเปลีย่นกิจกรรมและความร่วมมอืระหว่างและผา่นหน่วยงาน 
ท้ังสอง  
   4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนโครงการ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค ข้อสนเทศ เอกสาร และ
องค์ความรู้ในสาขาความร่วมมือด้านการกีฬา  
   4.3 แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการกีฬา นักกีฬา ทีมงาน ผู้ฝกึสอนกีฬาและเจ้าหน้าที่  โดยที่ฝ่ายเจ้าภาพ 
จะรับผดิชอบค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะภายในประเทศ และค่าใชจ่้ายฉุกเฉินทางการแพทย์ในระหว่างการพํานักของประเทศ
ท่ีมาเย่ียมเยือน   
   4.4 ในกรณีทีม่ีการแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬามืออาชีพและทีมงานด้านกีฬามืออาชีพ เง่ือนไขต่าง ๆ 
สําหรับกิจกรรมดังกล่าวอาจจะกระทําได้ระหว่างสมาพันธ์กีฬาแห่งชาตทิี่มีฐานะเท่าเทียมกัน  
 
29. เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ของรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร) เพ่ือประชมุเจรจาแนวทางการบริหารจัดการระบบ
ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และศึกษาช่องทางการขยายการค้า ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตลุาคม  2553 ดังน้ี    
    ข้อเท็จจรงิ  
  1. การศึกษาชอ่งทางการขยายการค้า ณ เมืองอ้ีอู่ มณฑล เจ้อ เจียง ซึง่เป็นเมืองแห่งการค้ามีลักษณะเป็นตลาด
ค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่รวบรวมสินค้าหลากหลายจากทุกภูมิภาคในประเทศและต่างประเทศให้อยูภ่ายในบริเวณเดียวกัน  ซึ่งเป็น
ท่ีรู้จักกันในชือ่ “ตลาดอีอู้”่ ปัจจุบันเป็นแหล่งรวมสินค้าที่ใหญ่ที่สดุในประเทศจีน  และได้รับการยกย่องจากองคก์ารสหประชาชาต ิ
(UN) และธนาคารโลก (Worlf Bank) ว่าเป็นตลาดขายส่งท่ีใหญ่ที่สดุในโลก  มีพ้ืนที่กวา่ 4 ล้านตารางเมตร  ประกอบด้วยอาคาร
ขนาดใหญ่ที่เชือ่มตอ่กัน รวม 4 อาคาร  ภายในมีร้านค้าสง่-ค้าปลีกรวม 62,000 ร้านค้า  และมีสินค้ามากกว่า 1.7 ลา้นรายการ  
จากแหล่งผลติที่หลากหลายตามความชํานาญ (Specialization) ของแตล่ะพ้ืนที ่ โดยสินค้าส่วนใหญร่้อยละ 60 ใชวั้ตถุดิบและผลติ
ในมณฑลเจ้อเจียง  อาท ิเครือ่งชงกาแฟ เคร่ืองชา สินค้าถว้ยชาม เครือ่งใชใ้นครัวเรือน ฯลฯ สินค้าอกีร้อยละ 40 ผลิตจากมณฑล
ใกล้เคียง อาท ิสินค้านาฬิกาจากมณฑลฝูเจ้ียน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง/กระเป๋าหนังจากมณฑลกวางตุ้ง เป็นต้น  
   2. การประชุมเจรจาและพบหารือผู้บริหารและผูป้ระกอบธุรกิจ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณชิย์และคณะ
ได้รับการตอ้นรับจากรองนายกเทศมนตรี เมืองอี้อู ่(Mr. Ji Jin Pu) อธิบดี (Mr. Lou Zhang neng) และรองอธิบด ี(Mr. Yao Xian 
Ming) สํานักการค้าระหว่างประเทศ  และได้ประชมุร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจจากนครเซีย่งไฮ้และเมืองอีอู้่  โดยมีประเด็นการหารือ 
ดังน้ี   
    1) การขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในเมอืงอีอู้่ โดยสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ ลําไยอบแห้ง และสินค้า
เกษตรแปรรูปอื่น ๆ ซึ่งจะตอ้งมีการสร้างตราสินค้า (Brand) แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศไทย  โดยเฉพาะ
สินค้าอาหารทีไ่ด้รับความนิยมจากผู้บรโิภคชาวจีน ทั้งน้ี การนําสินค้าเกษตรของไทยเข้าร่วมแสดงและวางจําหน่ายในตลาดอีอู้ ่
จะเป็นชอ่งทางการกระจายสินค้าที่ดี  ซึ่งผูบ้ริหารตลาดอ้ีอู่ไดจ้ัดสรรพ้ืนที่สําหรับการทดลองจําหน่ายเป็นเวลา 6 เดอืน  โดยไมค่ิด 
ค่าเช่าพ้ืนที่ ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ไดม้อบหมายให้สํานักงานสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมอืง 
เซียเหมิน จดัทาํแผนการขยายตลาดสินค้าการเกษตรแปรรปูในตลาดอีอู้้  เพ่ือสร้างความร่วมมือและจดักิจกรรมส่งเสริมการจําหน่าย
ให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป  
   2) การอํานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจจีนทีส่นใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ือเชือ่มโยงการค้าระหว่าง
เมืองอีอู้่กับไทย  แต่มข้ีอจํากัดในเรือ่งการขอวีซ่าระยะยาว  การขอใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย  และการให้สิทธิพิเศษทางด้าน
มาตรการภาษ ีทั้งน้ี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชีแ้จงการไดร้ับสิทธิประโยชน์พิเศษในการลงทุนในประเทศไทย  
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นอกจากนี้ ยังได้ใหค้วามเชือ่มั่นในความสมัพันธ์ไทย-จีนและความร่วมมอืระหว่างนักธุรกิจจีนกับไทยจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา
เพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน ให้เจริญเติบโต ตอ่ไป   
  ข้อคิดเห็น  
  ตลาดอีอู้ ่เป็นตลาดการค้าสง่-ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ประสบความสําเร็จ  โดยเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้า
จากพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศตามความชํานาญเฉพาะของแตล่ะพ้ืนที่  เป็นที่สนใจของพ่อค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึง
เป็นแหล่งดึงดดูนักทอ่งเท่ียวจํานวนมาก  สามารถใช้เป็นตน้แบบในการส่งเสริมการจัดตัง้ตลาดการค้าส่ง-ค้าปลีกท่ีครบวงจรใน
ประเทศไทยได ้ดังน้ี  
    - เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้านวัตกรรมตามความชํานาญเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคอาเซียนได้ตอ่ไปในอนาคต  
    - เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากจากทั่วโลกเข้ามาท่องเท่ียวและซือ้สินค้า 
 

การศกึษา 
 
30. เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยัให้เปน็โรงเรยีนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือกระจายโอกาสสําหรับนกัเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมตัิให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิาคมีภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจํา 
  2. อนุมตัิโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือกระจายโอกาส
สําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  3. อนุมตัิการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือทําหน้าที่กําหนดแนวทาง ให้คําแนะนํา ส่งเสรมิการ
ดําเนินงานของโรงเรียน และประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสาํหรับนักเรียนประจําและค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เห็นควรสนับสนุนค่าใชจ่้ายดังกล่าว 
ในอตัราคนละ 84,000 บาทตอ่ปี ตามอตัราที่โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ได้ให้การสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยในปัจจุบัน สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม – กันยายน 2554)  
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 จากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใชจ่้าย 15 ปี ที่ได้รับมาดําเนินการก่อน และเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีต่อ ๆ ไป ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนตอ่ไป  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  และให้
กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย    
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า 
  1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มอียู่ 12 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นโรงเรียนท่ีมีจุด            
มุ่งหมายของการจัดตั้งเป็นพิเศษ นอกจากจดัตั้งเพ่ือเฉลมิพระเกียรติในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรบันักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือใหโ้รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับผูม้ีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ในลกัษณะโรงเรียนประจํา ศธ. จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค เพ่ือการกระจายโอกาสสําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้ึน โดยโครงการดังกล่าวมี
สาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
   1.1 หลักการและเหตุผล : เพ่ือพัฒนาและสง่เสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตรอ์ย่างถูกทางและเหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัย และกระจายการจัดการศึกษาสาํหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ท่ัวทุกภูมิภาค 
เพ่ือใหผู้้มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทนุทรัพย์และขาดโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเตม็ศักยภาพ  
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   1.2 จุดมุ่งหมายของโครงการ : เพ่ือพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ (World Class) มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับ      
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจํา และเน้นการให้
โอกาสกับผูม้ีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
   1.3 พ้ืนท่ีให้บรกิาร : ปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มี 12 แห่ง รบันักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ  
ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งตอ่ไปอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 
ที่ โรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย 
จังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่บริการ 

1 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงขลา ชมุพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
2 เชียงราย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลําพูน แมฮ่อ่งสอน ลาํปาง 
3 ตรัง ตรัง ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ระนอง 
4 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูม ิศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม 
5 มุกดาหาร มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร รอ้ยเอด็ อํานาจเจรญิ 
6 สตลู สตลู ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 
7 เพชรบุรี เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุร ีประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 
8 เลย เลย อดุรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู  
9 ลพบุรี ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สงิห์บุรี อ่างทอง อทัุยธานี 
10 พิษณุโลก พิษณุโลก กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดติถ ์
11 ปทุมธานี ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  
12 ชลบุรี  ชลบุรี จันทบุร ีฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว  

 
   1.4 ทรัพยากรสนับสนุน :  โดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของโครงการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถพิเศษ (พสวท.) และของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติเป็นบรรทัดฐานในการกําหนดทรพัยากร
สนับสนุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  ค่าใช้จ่ายสาํหรับนักเรียนในการเป็นนักเรียนประจํา ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โรงเรียนเพ่ือใชใ้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เป็นการเฉพาะ  ค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงหอพัก อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนผูม้ี
ความสามารถพิเศษ  
   1.5 ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา 2554 – 2557  ทั้งน้ี กําหนดให้มีการประเมินผลในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 เพ่ือเป็นข้อมลูในการพิจารณารับนักเรียนปีต่อ ๆ ไป 
   1.6 คณะกรรมการบริหารโครงการ : เพ่ือใหก้ารดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิาคบรรลุ           
วัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ จําเป็นตอ้งมีคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือทําหน้าที่กําหนด
แนวทาง ให้คําแนะนํา ส่งเสรมิการดําเนินงานของโรงเรียนและประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น
ประธานกรรมการผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพ๙.) เป็น
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการอื่นอีก 16 คน โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
    1.6.1 กําหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิาคเพ่ือให้การดําเนินการของแต่ละโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    1.6.2 กําหนดแนวทาง ให้คําแนะนํา ส่งเสรมิ กํากับตดิตาม ดแูลและประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  
    1.6.3 ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดทํารายงานผลการ
ติดตามประเมนิผลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นทุกปีการศึกษา 
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    1.6.4 ให้คณะกรรมการมอีํานาจในการต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือการน้ีได้ตาม
ความเหมาะสม  
   1.7 วัตถุประสงค์โครงการ :  1) เพ่ือพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุก ภูมิภาค
ท่ัวประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคน้ัน ๆ 3) เพ่ือเป็นฐานในการผลติและ
พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีปรมิาณและคุณภาพสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ  
ท่ีสามารถทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมได ้4) เพ่ือเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น  
 

เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
 
31.  เร่ือง   รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปและดัชนีราคาผู้บรโิภคพืน้ฐานของประเทศเดือนตุลาคม 2553   
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดชันีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน
ตุลาคม 2553  ของกระทรวงพาณิชย์  สรุปได้ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคแสดงถึงภาวะเศรษฐกจิท่ีเติบโตมีเสถียรภาพดีอย่างต่อเนื่อง 
  กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตลุาคม 2553 เท่ากับ 108.52โดยเพิ่มสูงข้ึนจากเดอืนเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมาร้อยละ 2.8 เป็นการเพิ่มข้ึนในอตัราที่ลดลงจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา (ซึ่งสูงข้ึนร้อยละ 3.0 ) ถือว่าเป็นการขยายตวั
ในระดับที่เหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปี 2553 น้ี เพ่ิมสูงข้ึนรอ้ยละ 3.4 ซึ่งอยู่ในชว่งที่
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ตั้งแตต่้นปี (โดยคาดว่าปีน้ีจะเพ่ิมข้ึนระหว่าง ร้อยละ 3.0 - 3.5 ) 
  การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจไทยจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของโลกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจท่ีดีของไทย โดยอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาปรับตัวเข้าสู่ภาวะที่มี
เสถียรภาพเป็นลําดับตั้งแต่เดอืน ต.ค. 2552 ระดับร้อยละ 3.5 ในเดอืนพ.ค. สําหรับเดอืน ม.ิย., ก.ค., ส.ค. และ ก.ย. ร้อยละ 3.3, 
3.4 , 3.3 และ3.0 จนถึงเดอืน ต.ค. แสดงให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยเติบโตมีเสถียรภาพดีอย่างตอ่เน่ือง 
  ในช่วงสัปดาหท์ี่ 3 และ 4 ของเดอืนตุลาคม ถึงแม้ว่าจะมีการเกิดอุทกภัยหลายแห่งท่ัวประเทศไทย แต่ก็ยังส่งผล
ตอ่ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มากนัก เน่ืองจากในช่วงเดือนตลุาคมนี้เป็นฤดูกาลที่เหมาะตอ่ผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม ้ 
แต่เป็นที่น่าจับตาดูว่าถ้าปัญหาอุทกภัยยังคงอยู่นานอาจจะส่งผลต่อราคาสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสดในเดอืนพฤศจิกายนก็เป็นได้ 
  ดัชนีราคาผู้บรโิภคในเดอืนตลุาคม 2553 เทียบกับเดอืนกนัยายนท่ีผ่านมาสูงข้ึนร้อยละ 0.03 โดยมีผลกระทบมา
จากข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงข้ึน ร้อยละ 0.25 ผักสด ลดลงร้อยละ 1.21 ผลไม้สด ลดลงรอ้ยละ 3.86 ปลาและสัตว์นํ้า 
สูงข้ึนร้อยละ 0.34 กับข้าวสําเร็จรูป เพ่ิมสงูข้ึนร้อยละ 0.59 ขณะท่ีของใชส้่วนบุคคล สูงข้ึนร้อยละ 0.17 เน้ือสัตว์ต่างๆ ลดลงร้อยละ 
2.78 ไข่ไก่ ลดลงร้อยละ 2.72 นอกจากน้ีราคานํ้ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 2.60 และสินค้าในหมวดยาสูบและเคร่ืองดืม่ท่ีมี
แอลกอฮอล์ ลดลงรอ้ยละ 0.07   
  มาตรการช่วยเหลือค่าครองชพีของรัฐบาลได้แก ่ค่าไฟฟ้า รถเมล์ฟร ีการตรึงราคาแก๊สหุงต้ม และการช่วยเหลอื 
ค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน และการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อยา่งใกล้ชดิ ยังคงมีส่วนช่วยทําให้ค่าครองชีพ
ของประชาชนให้อยู่ในภาวะที่แสดงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนตุลาคม 2553 โดยสรปุเป็น  ดังน้ี  
  จากการสํารวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจํานวน 417 รายการครอบคลมุหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร การบันเทิง การอ่าน 
การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเคร่ืองดื่ม มีแอลกอฮอล ์เพ่ือนํามาคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ได้ผลดังน้ี 
  1. ดัชนีราคาผู้บรโิภคท่ัวไปของประเทศเดือนตุลาคม 2553ใน ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ริโภคทั่วไปของประเทศ 
เท่ากับ 100 และเดอืนตลุาคม 2553 เท่ากับ 108.52 (เดอืนกันยายน 2553 คือ 108.49) 
  2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เมื่อเทียบกับ 
   2.1 เดอืนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.03   
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   2.2 เดอืนตลุาคม 2552 สูงข้ึนร้อยละ 2.8 
   2.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 10 เดอืน ( มกราคม - ตุลาคม ) ปี 2552 สูงข้ึนรอ้ยละ 3.4 
  3. ดัชนีราคาผู้บรโิภคท่ัวไปของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เทียบกบั เดือนกนัยายน 2553 สูงขึน้ร้อยละ 0.03 
(เดอืนกันยายน 2553 ลดลงร้อยละ 0.07 ) เป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสงูข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยสินค้า
อาหารสดและสินค้าอุปโภคทีร่าคาปรับตัวสงูข้ึน ได้แก่ ข้าว ปลาและสตัว์นํ้า อาหารสําเร็จรูป เครือ่งประกอบอาหาร เคร่ืองดื่มไมม่ี
แอลกอฮอล์ ผกัสดบางชนิด นํ้ามันเชื้อเพลงิ วัสดุก่อสร้าง เครื่องถวายพระและค่าของใช้ส่วนบุคคล ในขณะท่ีสินค้าราคาปรับตัว
ลดลง ไดแ้ก่ เน้ือสุกร ไข่ ไก่สด ผักและผลไม้ เครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ ค่าเช่าบ้านและเครื่องรับอุปกรณ์สื่อสาร 
   3.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ 0.39 ( เดอืนกันยายน 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.27 ) 
สาเหตุสําคัญเป็นผลจากราคาสินค้าอาหารสดบางรายการมีระดับราคาลดลงตอ่เน่ืองจากเดือนก่อนหน้า ประกอบด้วย เน้ือสุกร  
ร้อยละ 4.00 ผลจากราคาท่ีปรับลดลงจากเดือนก่อนรวมท้ังเป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจและสถานศึกษาปิดภาคเรียนทําให้ความ
ตอ้งการบริโภคลดลงค่อนข้างมาก ไข่ รอ้ยละ 2.53 ( ไข่ไก่ ไข่เป็ด ) จากภาวะไข่ไก่ที่ล้นตลาดและความต้องการลดลงช่วงเทศกาล
ถือศีลกินเจ ทําให้ ครม. มีมต ิเมื่อวันท่ี 12 ต.ค. 2553 ได้นํามาตรการรองรับผลผลติไข่ไก่ล้นตลาดโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการให้รับซื้อไข่ไก่และรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่ไก่เพ่ิมขึ้น ไก่สด รอ้ยละ 0.87 ผักและผลไม้ ร้อยละ 2.35 เน่ืองจากมีฝน
ตกชกุและสภาพอากาศที่เร่ิมเย็นลงผักเจริญเติบโตได้ดีทําให้ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดมากแต่ช่วงปลายสัปดาห์เกิดอุทกภัยทําให้
พ้ืนที่เพาะปลูกหลายแห่งในหลายจังหวัดนํ้าท่วมได้รับความเสียหายอย่างมากราคาผักสด จึงมีระดับราคาลดลงไมม่ากจากภาวะ
ฤดูกาลปกติ ได้แก่ กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักบุ้ง มะเขือเทศ มะนาว พริกสด ต้นหอม ขึ้นฉ่าย ส้มเขียวหวาน มะมว่ง กล้วยนํ้าว้า 
ฝร่ัง ส้มโอและลองกอง สําหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่ ข้าว ร้อยละ 0.25 ( ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนยีว ) ปลาและสตัว์นํ้า 
ร้อยละ 0.34 ( ปลาชอ่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลากะพง) เป็นผลกระทบตอ่เน่ืองจากเดอืนก่อนหน้าทีป่ริมาณปลาและสัตว์นํ้าที่จับได้
ลดลง อาหารสาํเร็จรูป ร้อยละ 0.34 ( กับข้าวสําเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ปลากระป๋อง ) เครื่องประกอบอาหาร รอ้ยละ 
0.52 (เครื่องปรุงอาหาร ขนมหวาน ไอศกรีม ) เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.12  ( เครื่องดืม่รสชอกโกแลต กาแฟผงสําเรจ็รูป 
นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ ) และผักสดบางชนิด (แตงกวา ผักคะน้า ผักช ีถ่ัวฝักยาว ขิง เห็ด หัวผักกาดขาว )ผลกระทบจากภาวะนํ้าท่วม
พ้ืนที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย 
   3.2 ดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใชอ่าหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึน้ร้อยละ 0.28 ( เดอืนกันยายน 2553 ลดลง 
ร้อยละ 0.27 ) สาเหตสุําคัญเป็นผลกระทบจากราคาขายปลีกนํ้ามันเชือ้เพลิงในประเทศโดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้นเมื่อเทยีบกับเดือน 
ก่อนหน้า ร้อยละ 2.60 ตามภาวะราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข้ึน วัสดุกอ่สร้าง ร้อยละ 0.37 ( ปูนซีเมนต ์อฐิ กระเบ้ือง
ซีเมนต์ใยหินมงุหลังคา) เครื่องถวายพระ ร้อยละ 0.82 ( ธูป เทียน ดอกไม้สด ) ของใชส้่วนบุคคล รอ้ยละ 0.17 (ยาสีฟัน สบู่ถูตัว 
แชมพูสระผม ใบมีดโกน ครีมนวดผม ) สําหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ไดแ้ก ่เคร่ืองดืม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.13  ( เบียร์ )  
ค่าเช่าบ้าน ร้อยละ 0.02 และเครือ่งรับอุปกรณ์สือ่สาร ร้อยละ 1.05 (เครื่องรับโทรศัพท์ เคร่ืองรับโทรศัพท์มอืถือ ) 
  4. ถ้าพิจารณาดัชนีเทียบกบัเดือนตุลาคม 2552 สูงขึน้ร้อยละ 2.8 เป็นการสงูขึน้ในอัตราที่สูงขึน้ต่อเนื่อง 
เป็นเดือนที ่13 สาเหตุสําคัญมาจากการสงูข้ึนของดชันีหมวดอาหารและเคร่ืองดืม่ สูงข้ึน ร้อยละ 5.5 ได้รับผลกระทบมาจาก ดชันี
หมวด ข้าว แป้งและผลติภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 11.2 เน้ือสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์นํ้า รอ้ยละ 3.7 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 3.3  
ผักและผลไม ้รอ้ยละ 22.5 เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 3.5 เคร่ืองดืม่ไมม่ีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.0 และอาหารสําเร็จรูป ร้อยละ 1.0 
รวมทั้งผลกระทบจากดชันีหมวดอื่นๆ ไม่ใชอ่าหารและเคร่ืองดื่ม ได้แก ่หมวดพาหนะการขนส่ง และการสื่อสาร รอ้ยละ 1.4 
(ยานพาหนะและนํ้ามันเชือ้เพลิง) หมวดเคหสถาน ร้อยละ 2.0 (ค่าเช่าบ้าน ค่านํ้าประปา ) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล รอ้ยละ 0.7 (ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าของใช้ส่วนบุคคล ) หมวดการบันเทิง การอา่น การศึกษาและการศาสนา ร้อยละ 0.5  
( การบันเทิง การอ่านและการศึกษา ) 
  5. ถ้าพิจารณาดัชนีเฉลีย่เทียบกับชว่งระยะ 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม ) ปี 2552 สูงขึน้ร้อยละ 3.4 สาเหตุ
สําคัญมาจากการสูงข้ึนของราคานํ้ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 16.2 ค่านํ้าประปา ร้อยละ 45.3 ค่ากระแสไฟฟ้า ร้อยละ1.3 ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ร้อยละ 8.7 เคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.6 และค่าเช่าบ้าน ร้อยละ 0.3 และจากดชันีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดืม่ สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ในขณะที่ดชันีหมวดอาหารและเคร่ืองดืม่ สูงข้ึนร้อยละ 5.3 เป็นผลจากการสูงขึ้นของ ข้าว แป้งและ
ผลติภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 10.3 เน้ือสตัว์ เป็ดไก่และสัตวนํ้์า ร้อยละ 3.5 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 3.1 ผักและผลไม้ ร้อยละ 
24.4 เครือ่งประกอบอาหาร ร้อยละ 2.6 เครื่องดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ รอ้ยละ 1.2 และอาหารสําเร็จรูป ร้อยละ 0.9 เป็นสําคัญ 
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  6. ดัชนีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐานของประเทศ ( คํานวณจากรายการสินค้าและบริการ 300 รายการ) คือ              
ดัชนีราคาผู้บรโิภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลังงานจํานวน 117 รายการ คิดเป็นประมาณ           
ร้อยละ 24 ของสัดส่วนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนตุลาคม 2553 เท่ากบั 103.83 เมื่อเทยีบกับ 
  6.1 เดอืนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.11 
  6.2 เดอืนตลุาคม 2552 สูงข้ึนร้อยละ 1.1 
  6.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 10 เดอืน ( มกราคม - ตุลาคม ) ปี 2552 สูงขึ้นรอ้ยละ 0.9 
  ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนตุลาคม 2553 เม่ือเทียบกับเดือนกนัยายน 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 
0.11 ( เดือนสงิหาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.04)โดยมผีลกระทบมาจาก ราคาสินค้าหลายชนิดปรับตวัท้ังสูงขึ้นและลดลง สินค้าที่มี
ราคาสูงข้ึน ไดแ้ก่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องถวายพระ และค่าของใช้ส่วนบุคคล ขณะทีส่ินค้าที่มีราคาลดลง ไดแ้ก่ เครือ่งดืม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าเช่าบ้านและ เครื่องรับอุปกรณ์สือ่สาร 
 
32. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลสนิค้าสําคญั 204 รายการ และบรกิาร 20 รายการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูมาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดอืน
พฤศจิกายน 2553 ของกระทรวงพาณิชย์ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี  
   ในเดอืนพฤศจกิายน 2553 ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ด้านราคาและปรมิาณของสินค้าและ
บริการ  โดยได้ปรับเปล่ียนการจัดระดับความสําคัญของสนิค้าทั้ง 3 กลุ่ม เป็นดังน้ี  
  1. กลุ่ม sensitive List (SL) สินค้า 9 รายการ ไดแ้ก่ (1) อาหารปรุงสําเร็จ ราคาวัตถุดบิหลัก คือ เน้ือสตัว์และ
พืชผักทุกชนิดโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (2) นํ้าตาลทราย ราคานํ้าตาลทรายยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง (3) นํ้ามันเบนซิน (4) นํ้ามัน
ดีเซล เงินดอลลาร์ออ่นค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลยุโรปและเงินเยน รวมทั้งการประท้วงในฝรั่งเศส ทีม่ีผลทําให้ปดโรงกลั่น 8 แห่ง 
จากทั้งหมด 12 แห่ง  พรอ้มทั้งการปิดท่าเรือขนส่ง (5) เหล็กเส้น (6) เหล็กแผ่น (รีดร้อนรีดเย็นและสแตนเลส) ราคาวัตถุดิบทรงตวั  
ขณะที่ความตอ้งการจากอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองยังคงมีอยู่  แต่จากภาวะนํ้าท่วมทําให้มคีวามตอ้งการใช้เหล็กเพ่ือซอ่มแซมบ้านเรือน 
(7) ปูนซีเมนต์ เน่ืองจากเป็นชว่งฤดูฝน ผูผ้ลติ ผลิตถ่านหินออกสูต่ลาดน้อยลงทําให้ราคาค่าพลังงานถ่านหินปรับสูงขึ้น  และเมือ่นํ้า
ท่วมลดลง จะมีการใชม้ากขึน้ (8) ทราย เน่ืองจากภาวะนํ้าท่วม ทําใหม้ีความตอ้งการใช้ทรายมากขึ้น อาจฉวยโอกาสปรับราคาสูงขึ้น
และ (9) สายไฟฟ้า  ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณสต๊อกทองแดงของผู้ใช้ลดลงและความตอ้งการใช้ของผู้ใช้ยังคงมี
อย่างตอ่เน่ือง  และบริการ 1 รายการ ไดแ้ก่  บริการรับสง่สินค้า เอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์รับส่งโทรสาร สืบเน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากราคานํ้ามันเชื้อเพลิงและส่งผลต่อราคาสินค้า  
   2. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) สนิค้า 12 รายการ  ได้แก่ (1) นมผง ราคานมผงขาดมันเนยลดลง  
เนื่องจากเป็นชว่งที่ผลผลติออกสู่ตลาดมาก  แต่ยังอยู่ในระดับสูง (2) นํ้าดืม่บรรจุภาชนะผนึก ราคาเมด็พลาสติกทรงตวัแต่ความ
ตอ้งการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุภาชนะผนึกมีมากข้ึน (3) นํ้ามันพืช ราคาวัตถุดิบสําคัญคือ นํ้ามันปาล์มดบิ ยังเคลื่อนไหวขึ้น-ลงใน
ระดับสูง  เน่ืองจากปริมาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อย  ขณะที่ปริมาณความตอ้งการใชม้อีย่างตอ่เน่ือง  และเมล็ดถ่ัวเหลือง ราคาปรับ
สูงข้ึน เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เมล็ดถ่ัวเหลอืงงวดใหม่ยังออกสู่ตลาดไมม่ากนัก  ปริมาณความตอ้งการใช้มากขึ้น  เพ่ือใช้
ผลติเป็นอาหารและพลังงาน (4) ก๊าซ LPG หุงต้ม ราคาปรับตัวสูงข้ึนตามราคานํ้ามันดิบและการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ในภูมิภาคเอเชยี 
(5) เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (6) เหล็กแผ่นเคลอืบโครเมี่ยม  ความตอ้งการใช้และราคาวตัถุดิบเร่ิมลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 (7) เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ ราคาค่าพลังงานถ่านหินอยู่ในระดับทรงตัวและปริมาณการใช้ปกต ิ(8) คอนกรตีบล็อก เน่ืองจากภาวะนํ้าท่วม
ความตอ้งการใช้มากขึ้น  ราคาคอนกรตีบลอ็กอาจฉวยโอกาสปรับราคาสูงข้ึนและสูงข้ึน (9) ยาแก้ปวด (10) ยาแก้ไข้หวัด ผลจาก
ภาวะนํ้าท่วมกอปรกับสภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ความตอ้งการใช้ยาแก้ปวดและยาแก้ไข้หวัดมมีากคาดว่าราคาจําหน่ายจะปรบั
สูงข้ึน (11) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช เน่ืองจากโรงงานผลิตวัตถุดิบคือไกลโฟเสทของจีนบางรายถูกปิด เป็นผลมาจากเร่ือง
สภาพแวดล้อมทําให้ปริมาณเข้าสู่ตลาดน้อยลง และ (12) ปุ๋ยเคมี ราคาปุ๋ยยูเรียปรับตวัสูงข้ึน  เน่ืองจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี
เพ่ิมข้ึนและบริการ 1 รายการ ไดแ้ก่บริการซ่อมรถ 
  3. กลุ่ม Watch List (WL) ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ราคาเคลือ่นไหวเป็นปกติยังไม่มีสญัญาณบ่งชี้ว่าจะมปัีญหา            
ท้ังด้านราคาและปริมาณสินค้าที่จําหน่าย  ซึ่งจะทําการตดิตาม ตามปกติ จํานวน 183 รายการ และ บรกิาร 18 รายการ  
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33.  เร่ือง  การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 9  เดือนของป ี2553  (มกราคม-กันยายน) 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 9 เดือนของปี 2553  (มกราคม-กันยายน)  
ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังน้ี   
  1.  การส่งออก 
       1.1  การส่งออกเดือนกนัยายน  2553 
                        1.1.1  การส่งออก  มมีูลค่า 18,061.7 ล้านเหรียญสหรฐัฯ สูงสดุเป็นประวัติการณ ์ 
เพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองร้อยละ  21.2 การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนตอ่เน่ือง ในรูปเงินบาทการส่งออกมมีูลค่า 565,874.2 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 
                        1.1.2  สินค้าส่งออก   ส่งออกเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองทุกหมวดสินค้า  โดยสินค้าเกษตร/อตุสาหกรรม
เกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.0  สินค้าอตุสาหกรรมสําคัญเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.2  และสินค้าอืน่ๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.7 
                       (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ส่วนใหญส่่งออกเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและมลูค่า 
โดยเฉพาะ ยางพารา  กุ้งแชแ่ข็งและแปรรูป และ ไก่แช่แข็งและแปรรูป  รวมทั้ง ข้าว ที่กลับมาส่งออกเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและมลูค่า
ร้อยละ 14.7 และ 6.2 ตามลําดับ  สินค้าท่ีปริมาณลดลงแต่มลูค่า เพ่ิมข้ึนได้แก่ อาหารทะเลแชแ่ขง็ กระป๋องและแปรรูป   
มันสําปะหลัง และ ผกั ผลไม้ ที่ลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากผลผลิตในประเทศลดลงแต่ราคาส่งออกสูงข้ึน  ส่วนนํ้าตาล ส่งออกลดลง 
ท้ังปริมาณและมลูค่าร้อยละ 63.4 และ 51.9 ตามลําดับ  เน่ืองจากผลผลิตในประเทศลดลงและความตอ้งการในประเทศเพิ่มข้ึน 
                 (2)  สนิค้าอุตสาหกรรมสําคญั  สินค้าส่งออกสําคัญส่วนใหญ่ส่งออกเพ่ิมขึ้น 
      • สินค้าทีส่่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก ่ เครือ่งใช้ไฟฟ้า               
ยานยนต์  เม็ดและผลิตภัณฑพ์ลาสติก  สิ่งทอ  ผลติภัณฑ์ยาง  เครื่องสําอาง  เป็นต้น 
      • สินค้าทีส่่งออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ไดแ้ก่  เครือ่งอิเลก็ทรอนิกส์  
สิ่งพิมพ์และกระดาษ  เฟอร์นิเจอร์  อาหารสัตว์เลี้ยง  เป็นต้น 
      สินค้าที่ส่งออกลดลง ไดแ้ก่  อัญมณี ลดลงร้อยละ 11.0  เป็นผลจากการ
ส่งออกทองคําที่ลดลงร้อยละ 31.0  ขณะท่ีอัญมณีท่ีหกัทองคําออกแล้วส่งออกเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 26.8 และวสัดุก่อสร้าง ลดลง 
ร้อยละ 7.9  เป็นการลดลงของการส่งออกผลติภัณฑ์เหลก็กล้า(โครงก่อสร้าง)ไปออสเตรเลียทีล่ดลงถึงร้อยละ 98.3  
            1.1.3  ตลาดส่งออก  ส่งออกเพิ่มข้ึนตอ่เน่ืองในอัตราสูง ในตลาดหลักและตลาดศักยภาพสูง 
ขณะที่ตลาดศักยภาพระดับรองการส่งออกมีแนวโนม้ชะลอตัว 
          (1)  ตลาดหลัก ส่งออกเพ่ิมขึ้นตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่สิบเอด็รอ้ยละ 22.9  เป็นการเพิ่มข้ึน
ตอ่เน่ืองทุกตลาด  โดยเฉพาะ ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป(15) ที่เพ่ิมขึ้นในอตัราสูงถึงร้อยละ 30.0 และ 22.5 ตามลาํดับ       
              (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสิบสาม ร้อยละ 29.5   
เป็นการเพ่ิมข้ึนทุกตลาด  โดยเฉพาะ อาเซยีน(5)  จีน และ ฮอ่งกงท่ีขยายตัวถึงร้อยละ 39.4 , 29.3 และ 26.0 ตามลําดับ 
          (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองเปน็เดือนที่สิบสาม  ในอตัรา
ชะลอตัวลงเพียงร้อยละ 5.5  โดยการส่งออกไปทวีปออสเตรเลียลดลงร้อยละ 18.7 ขณะท่ีการส่งออกไปรัสเซียและ CIS และ         
ลาตินอเมริกาขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 113.4 และ 71.7 ตามลําดับ 
   1.2  การส่งออกในระยะ 9  เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ก.ย.) 
                       1.2.1   การสง่ออก    การส่งออกมีมูลค่า 143,144.8 ล้านเหรียญสหรฐัฯ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.1   
ในรูปเงินบาทการส่งออกมีมลูค่า 4,613,848.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.7 
                       1.2.2   สินค้าส่งออก  เพ่ิมข้ึนทุกหมวดสินค้า ดังน้ี  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญ   
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29.3  สินค้าอตุสาหกรรมสําคัญเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.7 และสินค้าอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 34.4 
       (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญสง่ออกเพิม่ขึ้นเกือบทกุรายการ เป็นการ
เพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะ  ยางพารา มันสําปะหลัง นํ้าตาล และสินค้าอาหาร ประเภท อาหารทะเล  แช่แข็ง กระป๋อง
และแปรรูป  กุง้แช่แข็งและแปรรูป และ ไก่แชแ่ข็งและแปรรูป  รวมทั้ง ผักและผลไม ้ท่ีมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้นแต่ปริมาณส่งออกลดลง
เล็กน้อย  ยกเว้น ข้าว ท่ีส่งออกลดลงทั้งปริมาณและมลูค่าร้อยละ 6.7 และ 4.5  ตามลาํดับ  จากปัญหาการแข่งขันด้านราคากับ
เวียดนาม ปากีสถานและอินเดียและการแข็งค่าของเงินบาท 
         (2)  สินค้าอุตสาหกรรมสําคญั  ส่งออกเพิม่ข้ึนทุกรายการ ยกเว้นทองคํา  
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      • สินค้าทีส่่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก ่ เครือ่งอิเล็กทรอนิกส์   
เครื่องใช้ไฟฟ้า  ยานยนต์  เมด็และผลติภัณฑ์พลาสติก  ผลิตภัณฑ์ยาง  เครื่องสําอาง  เฟอร์นิเจอร์  เลนส์ และ  นาฬิการวมทั้ง
อัญมณีที่หกัทองคําออกแล้วส่งออกเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ  26.8  (การส่งออกอัญมณีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0  แต่การส่งออกทองคําลดลง 
ร้อยละ 8.1) 
      • สินค้าทีส่่งออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ไดแ้ก่  สิ่งทอ  วัสดุก่อสรา้ง  
สิ่งพิมพ์  เคร่ืองเดินทางและเคร่ืองหนัง  เครื่องใช้เครือ่งประดับตกแต่ง  อาหารสตัว์เลี้ยง  เป็นต้น 
           1.2.3  ตลาดส่งออก   
          (1)   ตลาดหลัก  ส่งออกเพิม่ข้ึนตอ่เน่ืองรอ้ยละ 26.1  เป็นการเพิ่มข้ึนในทุกตลาด 
ได้แก่ ญี่ปุ่น  สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป(15) เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 32.0 , 24.9  และ 21.6 ตามลําดับ 
             (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในอัตราสงูถึงร้อยละ 40.6  และ          
เป็นการเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีค่อนข้างสูงในทุกตลาด  ทั้ง อาเซียน(5)  จีน  อินโดจีนและพม่า ฮอ่งกง และ อินเดีย 
               (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองร้อยละ 21.4  และเป็นการ
ขยายตัวในเกือบทุกตลาด  ทัง้ทวีปออสเตรเลีย  ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ  ลาตินอเมริกา และ รัสเซียและ CIS ที่ขยายตัวในอตัรา
สูง  ยกเว้นแอฟริกาที่ส่งออกลดลงร้อยละ  0.9  เป็นการลดลงของการส่งออกเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์(โครงก่อสร้าง) และข้าว  
ท่ีลดลงร้อยละ 79.2 และ 25.3 ตามลําดับ 
  2. การนําเข้า  

  2.1  การนําเขา้เดือนกนัยายน  2553 
           2.1.1  การนําเข้า  มีมลูค่า 14,996.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.0  คิดในรูปเงินบาทมีมูลค่า 475,393.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6  
           2.1.2  สินค้านําเข้า  สินค้านําเข้าสําคัญมกีารนําเข้าเพ่ิมข้ึนเกือบทุกหมวดดังน้ี    
            (1)  สนิค้าเชือ้เพลิง นําเข้าลดลงร้อยละ 19.9 การนําเข้าสินค้าเชือ้เพลิงที่สําคัญ ไดแ้ก่

นํ้ามันดิบ มีมลูค่า 1,577.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 28.8 ในเชิงปริมาณมีจํานวน 20.26 ล้านบาร์เรล (675,190 บาร์เรลตอ่
วัน) ลดลงร้อยละ 34.87   เน่ืองจากในเดอืนกันยายน บริษัท ปตท. ได้ปิดโรงกลั่นเพ่ือซอ่มแซมเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห ์
                 (2)  สนิค้าทุน  นําเข้าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.2  สอดคลอ้งกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีเริ่มขยายตัว และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าส่งผลให้ราคาสินค้าถูกลง จูงใจให้
ผู้ประกอบการซื้อสินค้าในหมวดน้ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเครือ่งจักรกลเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพและขยายการผลติ การนําเข้าสินค้าทุนที่
สําคัญ ไดแ้ก่  เครื่องจักรกลและสว่นประกอบ นําเข้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.9  เครื่องจักรไฟฟ้าและสว่นประกอบ นําเข้าเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 33.6  
เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นําเข้า เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 0.7  
                   (3)  สินค้าวัตถุดิบและกึง่สําเร็จรูป  นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.6 สอดคลอ้งกับการ
ส่งออกและการบริโภคในประเทศท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน ประกอบกับราคาสินค้าถูกลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าจูงใจให้มีการซื้อ เพ่ิมข้ึน 
สินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูปสําคัญ ไดแ้ก่  เคมีภัณฑ ์นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.3 ส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าเม็ดพลาสตกิ เพ่ือใชใ้น
อตุสาหกรรมการผลิต เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิน้ส่วนรถยนต ์และผลติภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ   อุปกรณ์สว่นประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนกิส ์นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.8  เหลก็ เหลก็กลา้และผลิตภัณฑ ์นําเข้าปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 และในเชิงมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 42.7 เป็นการนําเข้าตามความต้องการภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคก่อสร้าง  และการผลิตภาชนะ
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น   ทองคํา นําเข้าปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.1 และในเชิงมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.9 เน่ือง จากราคาทองคําใน
ตลาดโลกมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน และเงินบาทแข็งค่า  
                         (4)  สนิค้าอุปโภคบริโภค นําเข้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.1 เน่ืองจากราคาสนิค้าที่นําเข้า 
ถูกลงจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน การนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีสําคัญ ได้แก่  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นําเข้าลดลงร้อยละ 3.2   
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  นําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.3   ผลติภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม  นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 
                   (5)  สนิค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง  นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.8  การนําเข้า
สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่งที่สําคญั ได้แก่   สว่นประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ นําเข้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.4  รถยนต์นัง่ 
นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.3   รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก นําเข้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 147.2  ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์และ
รถจักรยาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30.8 
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        2.2  การนําเข้าในระยะ 9 เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ก.ย.) 
         2.2.1 การนําเข้า  นําเข้ามลูค่า 133,999.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดยีวกันของปี 2552 
เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 43.4 คดิในรูปเงินบาทมมีูลค่า 4,371,646.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 34.5        
      2.2.2  สินค้านําเข้าสําคัญ  มีการนําเข้าเพ่ิมขึ้นทุกหมวดสินค้าดังน้ี  สนิค้าเชื้อเพลิง  เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 28.9  สินค้าทุน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.8  สินค้าวัตถุดบิกึ่งสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.7  สินค้าอปุโภคบริโภค  เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 30.9  และสินค้ายานพาหนะและอปุกรณ์  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 94.7 
      3. ดุลการค้า 
   เดือนกันยายน  2553 ไทยไดดุ้ลมลูค่า 3,065.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงินบาทได้ดุลมูลค่า 90,481.0 ลา้นบาท  
ส่งผลใหใ้นระยะ 9  เดอืน (ม.ค.-ก.ย.)  ไทยได้ดลุการค้าสะสมมูลค่า 9,145.6 ล้านเหรียญสหรฐัฯ หรอื 242,201.6 ล้านบาท  
  4.  เปรียบเทยีบอัตราการขยายตัวของการส่งออกของไทยกับประเทศคู่แข่ง ปี 2553 
 มค. 53 กพ. 53 มีค. 53 เมย. 53 พค.53 มิย.53 กค.53 สค.53  กย.53 
ไทย 30.8 23.1  40.9 35.2  42.1 46.3 20.6 23.9  21.2 
จีน 21.0 45.7  24.2 30.4  48.4 43.9 38.0 34.3  25.1 
ไต้หวัน 75.8 32.6  50.1 47.8  57.9 34.1 38.5 26.6  17.5 
เกาหลีใต ้ 45.8 30.3  34.3 29.8  40.5 30.2 27.5 27.7  17.2 
เวียดนาม 34.8 -25.6    5.3 24.6  43.0 33.4 25.5 51.6  34.2 
สิงคโปร์ 37.0 19.2  29.3 30.0  29.0 28.3 16.6 25.5  18.8 
มาเลเซีย 37.0 18.4  36.4 26.6  21.9 17.2 13.5 10.6  Na 
ฟิลิปปินส์ 42.4 42.5  43.7 28.2  37.3 33.7 35.9 36.6  Na 
  
34. เรื่อง  ดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ  และดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกเดือนกนัยายน  2553   
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศ  และดชันีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกเดอืน
กันยายน  2553  ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ดัชนีราคาส่งออก – นําเข้าของประเทศเดือนกนัยายน   
  กระทรวงพาณิชย์ มีการปรับปรุงการจัดทําดัชนีราคาส่งออก-นําเข้าของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนนํ้าหนักจากปี 
2551 เป็นปี 2552 ใช้มลูค่าการส่งออก-นําเข้า จากกรมศุลกากรเป็นตัวถ่วงนํ้าหนัก และได้มีการปรบัปรุงรายการสินค้าที่ใช้คํานวณ
ในปี 2553 คือ ดชันีราคาส่งออก จํานวน 1,138 รายการ และดชันีราคานําเข้า จํานวน 909 รายการ เพ่ือให้สะท้อนภาวะการค้า 
ของประเทศที่เป็นปัจจุบัน แต่ยังคงปีฐาน 2550 = 100 
  กระทรวงพาณิชย์ รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาส่งออก-นําเข้าของประเทศ ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ  ดชันีราคา
ส่งออก เดอืนกันยายน 2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.2 และดัชนีราคานําเข้า สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
  1. ดัชนีราคาสง่ออก 
   1.1 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เดือนกนัยายน 2553 
   ในปี 2550 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เท่ากับ 100 เดอืนกันยายน 2553 เท่ากับ 121.7 และเดอืน
สิงหาคม 2553 เท่ากับ 120.3 
   1.2 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เดือนกนัยายน 2553 เม่ือเทียบกับ 
    เดือนสิงหาคม 2553 สูงข้ึนรอ้ยละ 1.2    
    เดือนกันยายน 2552 สูงข้ึนร้อยละ 7.4   
    เฉลี่ย มกราคม-กันยายน 2553 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2552 สูงข้ึนร้อยละ 9.8 
   1.3 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกนัยายน 2553 เทียบกบัเดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ร้อยละ 
1.2 (เดอืนสิงหาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.4) จากการสูงข้ึนของหมวดสินค้าเกษตรกรรม รอ้ยละ 1.9 หมวดสินค้า          
อตุสาหกรรมการเกษตร รอ้ยละ 1.5 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ร้อยละ 1.0 และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลิง 0.9 
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  สินค้าส่งออกที่ราคาสูงขึน้ 
   หมวดสินค้าเกษตรกรรม ดัชนีราคาส่งออกสูงข้ึนร้อยละ 1.9 (เดอืนสิงหาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 1.1) 
จากการสูงข้ึนของสินค้ากสกิรรมที่สําคัญ ได้แก ่ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงั ผลไมส้ดแช่เย็นแชแ่ข็งและแห้ง  ผกัสดแช่
เย็นแช่แข็งและแห้ง สินค้าประมง (ปลาหมกึ ปลา) 
   หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ดชันีราคาส่งออกสงูข้ึนร้อยละ 1.5 (เดอืนสิงหาคม 2553           
สูงข้ึนร้อยละ 0.5) จากการสูงข้ึนของอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป นํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล ผักกระป๋องและแปรรูป      
ผลติภัณฑ์ข้าว และสิ่งปรุงรสอาหาร 
   หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดชันีราคาส่งออกสูงข้ึนร้อยละ 1.0 (เดือนสิงหาคม 2553 สงูข้ึนร้อยละ 0.4) 
สินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน ไดแ้ก่ สิ่งทอ อญัมณีและเคร่ืองประดับ เครือ่งใช้ไฟฟ้า เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก  ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เคมภัีณฑ์ ผลติภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหลก็กล้าและผลิตภัณฑ์ 
   หมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง ดัชนีราคาส่งออกสูงข้ึนรอ้ยละ 0.9 (เดอืนสงิหาคม 2553 สูงขึ้น รอ้ยละ 1.2) 
สินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน  ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สังกะสแีละนํ้ามันดิบ 
   1.4 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกนัยายน 2553 เทียบกบัเดือนกันยายน 2552 ดัชนีราคา
ส่งออกสูงขึ้น ร้อยละ 7.4 จากการสูงข้ึนของดชันีทุกหมวด ไดแ้ก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม รอ้ยละ 26.0 หมวดสินค้า        
อตุสาหกรรมการเกษตร รอ้ยละ 5.4 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ร้อยละ 3.6  และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 14.7 
   1.5 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเฉลี่ยมกราคม-กันยายน 2553 เทียบกับระยะเดียวกัน ของป ี2552 
ดัชนีราคาส่งออกสูงขึ้นร้อยละ 9.8  ดัชนีสูงข้ึนทุกหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 36.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ร้อยละ 6.7 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม รอ้ยละ  3.6 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 32.1 
  2. ดัชนีราคานําเข้า 
   2.1 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศ เดือนกนัยายน 2553 
   ในปี 2550 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศ เทา่กับ 100 เดือนกันยายน 2553 เท่ากับ 119.3 และเดอืน
สิงหาคม 2553 เท่ากับ 118.9 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานําเข้าของประเทศ เดือนกนัยายน 2553 เม่ือเทียบกับ 
    เดือนสิงหาคม 2553 สูงข้ึนรอ้ยละ 0.3 
    เดือนกันยายน 2552 สูงข้ึนร้อยละ 5.8 
    เฉลี่ย มกราคม-กันยายน 2553 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2552 สูงข้ึนร้อยละ 8.6 
   2.3 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศเดือนกนัยายน 2553 เทียบกบัเดือนสิงหาคม 2553  สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.3 (เดอืนสิงหาคม 2553 สูงข้ึนรอ้ยละ 0.9) เป็นผลจากการสงูขึ้นของหมวดสินค้า อุปโภคบริโภค รอ้ยละ 1.3 หมวด
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 1.2 หมวดสินค้าทุนร้อยละ 0.7 และหมวดสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป รอ้ยละ 0.6 
สําหรับหมวดสนิค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.5 
  สินค้านําเข้าทีร่าคาสูงขึ้น 
   หมวดสินค้าทุน ดัชนีราคานําเข้าสูงข้ึนร้อยละ 0.7 (เดอืนสิงหาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.8) สินค้าสาํคัญ
ท่ีราคาสูงข้ึน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่งจักรกลและส่วนประกอบ 
   หมวดสินค้าวตัถุดิบและกึง่สําเร็จรูป ดัชนีราคานําเข้าสูงข้ึนร้อยละ 0.6 (เดอืนสิงหาคม 2553 สูงข้ึน 
ร้อยละ 0.7) สนิค้าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน ไดแ้ก ่ทองคํา แพลทินัม เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภัณฑ์ ทองแดงและผลติภัณฑ์ ดีบุกและ
สังกะสี 
   หมวดสินค้าอุปโภคบรโิภค ดัชนีราคานําเข้าสูงข้ึนร้อยละ 1.3 (เดอืนสงิหาคม 2553 สูงข้ึนร้อยละ 0.7) 
สินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน ไดแ้ก่ ยารักษาโรค วิตามิน ฮอรโ์มน และเครือ่งใช้เบ็ดเตลด็ 
   หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ดัชนีราคานําเข้าสูงขึ้นร้อยละ 1.2 (เดอืนสงิหาคม 2553 สูงข้ึน
ร้อยละ 1.4) สนิค้าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน ไดแ้ก ่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
  สินค้านําเข้าทีร่าคาลดลง 
   หมวดสินค้าเชือ้เพลิง ดชันีราคานําเข้าลดลงร้อยละ 1.5 (เดอืนสิงหาคม 2553 สูงขึ้นรอ้ยละ 1.8)                
สินค้าสําคัญท่ีราคาลดลง ไดแ้ก่นํ้ามันดิบ ตามราคาตลาดโลก 
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   2.4 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศเดือนกนัยายน 2553 เทียบกบัเดือนกันยายน 2552 ดัชนีราคา
นําเข้าสูงขึน้รอ้ยละ 5.8 จากการสูงขึ้นของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง รอ้ยละ 6.5 หมวดสินค้าทุน ร้อยละ 3.3 หมวดสนิค้าวัตถุดิบและ
ก่ึงสําเร็จรูป ร้อยละ 6.3 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ  3.7 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 7.2 
   2.5 ดัชนีราคานําเข้าของประเทศเฉล่ียมกราคม-กันยายน 2553 เทียบกับระยะเดียวกันของป ี2552 
ดัชนีราคานําเข้าสูงขึ้นร้อยละ 8.6  จากการสูงข้ึนของหมวดสินค้าเชือ้เพลิง ร้อยละ 23.6 หมวดสินค้าทุน ร้อยละ 3.3 หมวดสินค้า
วัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป ร้อยละ 4.9 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 1.8 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  
ร้อยละ 5.9 
 
35.  เรื่อง   สรปุสถานการณ์อุทกภัย ภัยหนาว และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ข้อมูล ณ วนัที่ 24 พฤศจกิายน 2553) 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบข้อมูลสรุปสถานการณอ์ุทกภัย ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลอื (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 
พฤศจกิายน 2553)  ของกระทรวงมหาดไทย สรปุไดด้ังน้ี   
         สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอทุกภัย วาตภัย และดนิถล่ม และภัยหนาว ปี 2553 
กระทรวงมหาดไทย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณอ์ุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของรอ่งความกดอากาศต่ํา มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ระหว่างวันที ่10 ตลุาคม - 24 พฤศจิกายน 2553) 
      1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันท่ี 24 - 29 พ.ย. 2553) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 24 - 29 พ.ย. 2553 บรเิวณความกดอากาศ
สูงกําลังค่อนข้างแรงจะแผ่เสรมิลงมาปกคลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต ้ทําให้บรเิวณดังกล่าวมีอณุหภูมลิดลง
เล็กน้อย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือท่ีพัดปกคลมุภาคใตแ้ละอ่าวไทยจะมีกําลังแรงข้ึน ทาํให้ภาคใตม้ีฝนเพ่ิมขึ้นและมฝีนตกหนักบาง
แห่ง ตั้งแต่จังหวัดชมุพรลงไป ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกําลังแรงข้ึน โดยมีคลืน่สูง 1 - 2 เมตร  
     1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต และจังหวัดในภาคใต้ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และจดัเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อ                     
เหตุการณ์ 
   2. สถานการณ์อุทกภัย 
     2.1 สถานการณอ์ุทกภัยระหว่างวันที่ 10 ต.ค. - 24 พ.ย. 2553 อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ํา
พาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
      มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อทุกภัย) ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 39 จังหวัด 417 อําเภอ 3,038 ตําบล 25,879 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวติ  
166 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,978,088 ครัวเรือน 6,934,719 คน พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 11,244,776 ไร่ ซึ่ง
สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 31 จังหวัด 
      ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 8 จังหวัด 27 อําเภอ 215 ตําบล 1,168 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
129,855 ครัวเรือน 452,710 คน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และจังหวดั
ปทุมธาน ี
       2.2 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 1 - 24 พ.ย. 2553  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนผ่านภาคใต้ 
        มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในภาคใต้  
รวม 12 จังหวัด 133 อําเภอ 856 ตําบล 5,991 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 78 ราย ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 548,258 ครัวเรือน 1,732,473 คน  
ซึ่งสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว  อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู 10 จังหวัด 
       ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 2 จังหวัด 9 อําเภอ 73 ตําบล 641 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 
58,320 ครัวเรือน 184,620 คน ได้แก ่จังหวัดสรุาษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง 
     2.3 การให้ความช่วยเหลอืของหน่วยงาน 
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            2.3.1 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย  
                       เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วย  
รองปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลดักระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชยั วงศ์นิติกร) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
รักษาราชการแทน รองปลดักระทรวงมหาดไทย (นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายประทีป  
กีรติเรขา) พรอ้มคณะ เดินทางไปเย่ียมเยียนราษฎรและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอทุกภัยที่อําเภออุทมุพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
จํานวน 1,000 ชดุ และเดินทางไปท่ีสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพ่ือเป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญ 
ของชาติ เพ่ือสรา้งความสมานฉันท์ 
                   2.3.2 รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
               1) เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 06.45 น. รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร  
เสนเนียม) เป็นประธานปล่อยขบวนรถถุงยังชีพขององค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ที่รับบริจาค เพ่ือนําไปส่งมอบ
ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และเวลา 09.00 น. ร่วมกับภาคราชการ รฐัวิสาหกิจ เอกชน อาสาสมัคร และเทศบาล
นครหาดใหญ ่ดําเนินกิจกรรมบิกคลีนน่ิงเดย์ ในพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ ่
       2) เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร 
เสนเนียม) พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลอืแก่ครอบครัวผู้เสียชวีิตจากอทุกภัย รวม 34 ราย ๆ ละ 50,000 บาท และมอบ
เงินช่วยเหลือครอบครัว      ผู้ประสบอทุกภัยท่ีประสบอคัคีภัยซ้ํา 1 ครอบครัว เป็นเงิน 100,000 บาท ท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 12 สงขลา จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสรา้งทางยกระดบับ้านหน้าควน ตําบลควนลงั อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา    
               2.3.3 การแจกจ่ายนํ้าดื่มแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและให้กระทรวงมหาดไทย       (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับ การประปา 
ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง จังหวัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดหานํ้าดื่มสะอาดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึง่ขณะน้ีมี
รายงานผลการแจกจ่ายนํ้า จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย์ 
ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุรินทร ์และจังหวดัอุบลราชธานี รวม จํานวน 3,232,361 ลิตร 
     3. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
     3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยังชีพให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มใหผู้้แทนพระองค์เดนิทางไปมอบ
สิ่งของพระราชทานเพ่ือบรรเทา ความเดอืดร้อนแก่ราษฎรในเบ้ืองต้น รวม จํานวน 94,850 ครอบครวั  
     3.2 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารนํ้าใจพระราชทานชว่ยเหลือ 
ผู้ประสบอทุกภัย รวม จํานวน 130,622 ชดุ นํ้าดื่ม 11,014,320 ขวด     ผ้าห่ม 2,200 ผืน เสือ้กันหนาว 1,000 ตวั แก๊สหุงต้ม 
1,050 ชดุ หมอ้เมเยอร์ 1,000 ใบ   รถผลิตนํ้าดื่ม 3 คัน หน่วยครัวเคล่ือนที่สภากาชาดไทย และเรือทอ้งแบน 7 ลํา 
     3.3 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เดินทาง
ไปมอบถุงพระราชทานในพื้นทีป่ระสบอุทกภัย รวม จํานวน 19,250 ชดุ นมเม็ดจติรลดา 700 ลัง และส้วมสําเร็จรูป 600 ชุด   
     3.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิต์ลอดชพี) และพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบถุง
ประทานแก่ราษฎร ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 3,500 กล่อง 
     3.5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบใหแ้ก่ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดราชบุร ีและ
จังหวัดเพชรบุร ีรวม จํานวน 1,000 ชดุ 
           สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ระหว่างวนัที ่1 - 24 พฤศจิกายน 2553) 
  1. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจั้ดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจดัตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่งในเขตพืน้ที่ พรอ้มทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบประจําศูนย์ฯ เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความ
ช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้ับความเดอืดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
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    นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ได้จดัตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และที่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย 
    2. สถานการณภั์ยหนาว (ระหว่างวันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2553) 
    ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ 
8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส) จํานวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
เพชรบูรณ์ ตาก น่าน แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลาํพูน ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี รวม 188 อําเภอ 
1,326 ตําบล 15,203 หมู่บ้าน 
    3. การให้ความช่วยเหลอืของหน่วยงาน 
          3.1 จังหวดัที่ไดป้ระกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 15 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครือ่งกัน
หนาวให้แก่ประชาชนในพ้ืนที ่โดยได้รับการสนับสนุนผ้าหม่กันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 221,798 ชิ้น 
         3.2 บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพ่ือ
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อดุรธานี หนองบัวลําภู 
ขอนแก่น มหาสารคาม รอ้ยเอด็ กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
    4. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว 
    กองงานพระวรชายาฯ ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดใหผู้้แทนพระองค์ เดนิทางไปมอบ
ถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพูน เชียงใหม่ แมฮ่อ่งสอน น่าน 
และจังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จํานวน 9,000 ถุง นมอัดเม็ดจิตรลดา 50 กล่อง และนมสด 50 กล่อง  
   5. การตรวจเย่ียมประชาชนและตดิตามการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว  
    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อมด้วย รอง
ปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวญัชัย  วงศ์นิตกิร) รองปลดักระทรวงมหาดไทย รักษา
ราชการแทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์) พรอ้มคณะ เดนิทางไปตรวจเยีย่มราษฎรและมอบผ้าห่ม
กันหนาวในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา จํานวน 4,000 ชดุ 
  อน่ึง จังหวัดพิษณุโลก  ตามที่เกิดสถานการณ์สุกรเสียชีวติในพื้นที ่หมูท่ี ่6 ตําบลท่านางงาม อําเภอบางระกํา ตั้งแต่
ต้นเดอืนพฤศจกิายน 2553 เป็นต้นมา น้ัน 
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ปศุสตัว์อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้เลีย้งสุกร
อําเภอบางระกํา ว่าสุกรที่เลี้ยงมีอาการป่วยตายผดิปกติเป็นจํานวนมาก (จํานวน 660 ตวั) โดยสุกรถูกเลี้ยงบริเวณบ้านและไม่มี
ระบบการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม โดยสุกรแสดงอาการซึม เป็นไข้ ไม่กินอาหาร ผิวหนังเป็นป้ืนแดง แมสุ่กรแท้งลกู ลกูที่คลอดออ่นแอ
และตายในท่ีสดุ จึงได้เก็บตัวอย่างซากสุกรป่วยส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดพิษณโุลก ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ทั้งน้ีจากอาการในสุกรและการสอบถาม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คาดว่าสกุร    น่าจะป่วยด้วยโรค PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) สําหรับ
สาเหตุการเกิดโรคยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพ่ิมเติม และมีความเป็นไปได้ท่ีโรคดังกล่าวจะตดิตอ่มาจากรถรับซือ้สุกรและพ่อค้าเร่ 
ท่ีนําสุกรชําแหละมาขายในพ้ืนที่ 
  ปศุสตัว์อําเภอบางระกําไดด้ําเนินการช่วยเหลอืเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยรักษาสุกรที่กําลังป่วยด้วยการให้ยา
ปฏิชีวนะและวิตามินแก่สุกรรว่มฝูงเพ่ือป้องกันการตดิเชือ้แทรกซ้อน และเสริมสร้างให้สัตว์แข็งแรง รวมทั้งแนะนําเกษตรกรและ
ควบคุมเร่ืองการฝังทําลายซากสุกรใหถู้กสุขลักษณะ มกีารทําบันทึกสั่งกักสุกรป่วยไม่ให้มีการเคลือ่นย้าย อีกทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือลด
ปริมาณเชือ้โรค  ในฟารม์ และใหด้่านกักกันสัตว์ควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรเข้า-ออกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยัง
พ้ืนที่อื่น พรอ้มทั้งทําการเฝ้าระวังและค้นหาสุกรป่วยในพื้นที่ ตลอดจนแจ้งเกษตรกรและองค์การบรกิารส่วนตําบล (อบต.) ในพ้ืนที่
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ ทั้งน้ีเกษตรกรที่จะนําสุกรเข้าโรงฆา่ ตอ้งเป็นสุกรที่ไม่แสดงอาการป่วย หรือรักษาหายแล้ว 
โดยใหอ้ยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตอ้งคํานึงถึงระยะตกค้างของยาในตัวสุกรด้วย นอกจากน้ีไดแ้จ้งให้ประชาชน
ได้รับทราบ เพ่ือไมใ่ห้ตื่นตระหนกจากการระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว (ข้อมูลจากสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสตัว์) 
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  ขณะน้ีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ไดต้ิดตามสถานการณ์และประสานงานกับ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกอย่างใกล้ชดิ เพ่ือพร้อมประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (โรคระบาดในสตัว์) เพ่ือสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดคร้ังน้ีตอ่ไป  
 
36.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 40  
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  ครั้งที่ 40 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การช่วยเหลือด้านการเกษตร และผลกระทบด้านการเกษตร ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งประเทศ 14 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดสโุขทัย พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี ศรสีะเกษ กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม รอ้ยเอด็ และอบุลราชธานี เปน็พ้ืนที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก ่จังหวัด
สงขลา ตรัง สรุาษฎร์ธานี และนครศรธีรรมราช 
 สถานการณน์้าํ 
 1. สภาพน้ําในอ่างเกบ็นํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (24 พฤศจกิายน 2553) มีปริมาณนํ้าท้ังหมด 
55,410 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน
(55,923 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 513 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 31,569 ล้านลูกบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 43 
ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (58,482 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็นรอ้ยละ 80) จํานวน 3,072 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรมิาณน้ําไหลลง
อ่างจํานวน 64.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าระบาย 105.08 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (24 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณนํ้าทัง้หมด 51,874 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(52,336 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
จํานวน 462 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 28,351 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 
2552 (55,277 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79) จํานวน 3,403 ล้านลกูบาศก์เมตร ปริมาณน้ําไหลลงอ่างจํานวน 62.42 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าระบาย 102.10 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  สภาพน้ําในอา่งเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สริิกต์ิิ และป่าสักชลสิทธิ ์

ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรน้ําใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหล
ลงอ่างฯ 

ปริมาณน้ําระบาย 

อ่างเก็บน้ํา ปริมาตร
น้ํา 

% 
ความจุอ่าง
ฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% 
ความจุ
อ่างฯ 

วันนี ้ เม่ือวาน วันนี ้ เม่ือวาน 

ปริมาณน้ํารับได้
อีก 

1.ภูมิพล 8,754 65 4,954 37 12.92 11.40 5.00 10.50 4,708 
2.สิริกิติ ์ 7,803 82 4,953 52 7.78 7.81 6.97 7.00 1,707 
ภูมิพล+
สิริกิติ ์

16,557 72 9,907 43 20.70 19.21 11.97 17.50 6,415 

3.แควน้อยฯ 759 99 723 94 0.32 0.67 3.48 3.46 10 
4.ป่าสักชล
สิทธ์ิ 

874 91 871 91 0.00 1.31 13.90 13.07 86 

รวม 4 อ่างฯ 18,190 74 11,501 47 21.01 21.19 29.35 34.03 6,511 
หนว่ย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 อ่างเก็บน้ําที่อยู่ในเกณฑน์้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 22 อ่าง  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ย : ล้าน
ลูกบาศก์
เมตร 
 

 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ยกเว้น แม่นํ้ามูล อําเภอสะตึก จังหวัดบุรรีัมย์ ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
 ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,056 ลบ.ม./วินาที(ลดลงจากเมื่อวาน 37 ลบ.ม./
วินาที) 
 ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา 818 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเมือ่วาน 15ลบ.ม./วินาที) 
 รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 230 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) และ 
รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก 224 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมือ่วาน 1 ลบ.ม./วินาที) 
 ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนพระรามหก 206 ลบ.ม./วินาที(เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวาน 87 ลบ.ม./วินาที) 
 

ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรน้ําใชก้ารได้ ปริมาณนํ้าไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณน้ํา
ระบาย อ่างเก็บน้ํา ปริมาตร

นํ้า 
% ความ
จุอ่างฯ 

ปริมาตร
นํ้า 

% ความ
จุอ่างฯ 

วันนี ้ เม่ือวาน วันน้ี เม่ือ
วาน 

ปริมาณน้ํา 
รับได้อีก 

1.สิริกิติ ์ 7,803 82 4,953 52 7.78 7.81 7.06 7.00 1,707 
2.แม่งัดฯ 272 103 250 94 0.47 0.00 0.41 0.65 0 
3.ก่ิวลม 103 92 99 88 1.48 3.16 1.00 2.56 9 
4.กิว่คอหมา 191 112 185 109 0.48 1.09 0.21 1.65 0 
5.แควน้อยฯ 759 99 723 94 0.32 0.67 3.46 3.46 10 
6.ห้วยหลวง 123 104 118 100 0.00 0.03 0.05 0.05 0 
7.จุฬาภรณ์ 163 99 119 73 0.20 0.52 1.03 1.03 0 
8.อุบลรตัน์ 2,383 98 1,802 74 0.26 0.00 22.30 25.63 0 
9.ลําปาว 1,248 87 1,163 81 1.12 0.00 1.12 0.97 182 
10. ลําตะ
คอง 

345 110 318 101 0.94 0.95 1.07 1.04 0 

11.ลําพระ
เพลิง 

105 95 104 94 0.05 0.19 0.37 0.52 4 

12.มูลบน 115 82 108 77 0.00 0.00 0.00 0.00 26 
13.ลําแซะ 244 89 237 86 0.00 0.00 0.00 0.00 31 
14.สิรินธร 1,590 81 759 39 0.83 0.83 0.00 0.00 376 
15.ป่าสกัฯ 874 91 871 91 0.00 1.31 13.90 13.07 86 
16.ทับเสลา 161 101 153 96 0.09 0.32 0.26 0.32 0 
17.กระเสียว 247 103 207 86 0.24 0.67 0.06 0.84 0 
18.ขุนด่านฯ 217 97 212 95 0.08 0.07 0.17 0.17 7 
19.คลองสี
ยัด 

412 98 382 91 0.00 0.00 1.00 0.50 8 

20.บางพระ 95 81 83 71 0.07 0.14 0.08 0.07 22 
21.หนอง
ปลาไหล 

162 99 148 91 0.16 0.17 0.38 0.39 2 

22.ประแสร ์ 244 98 224 90 0.09 0.09 0.21 0.21 4 
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 การชว่ยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนพ้ืนที่น้ําท่วมและดินถล่มในพ้ืนที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สนับสนุนเครือ่งสูบน้ําเคลื่อนที่ เคร่ืองผลกัดันน้ํา รถบรรทุก ดังน้ี 
  2.1 เคร่ืองสูบนํ้าเคลื่อนที ่จํานวน 552 เคร่ือง ในพ้ืนที่ 38 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 4 จังหวัด จํานวน 19 เคร่ือง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด จํานวน 82 เครือ่ง ภาคกลาง 14 จังหวัด 305 เครือ่ง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด จํานวน 4 เครื่อง 
ภาคใต้ 8 จังหวัด จํานวน 142 เคร่ือง 
  2.2 เคร่ืองผลกัดันนํ้า จํานวน 84 เคร่ือง ได้แก่ จังหวัดสพุรรณบุรี (17) กรุงเทพฯ(7) พระนครศรอียุธยา  
(17) นครปฐม(20) สงขลา(23)  
  2.3 รถบรรทุก จํานวน 5 คัน ไดแ้ก่ จังหวัดนครราชสมีา(5 คัน) 
  2.4 รถแบ็คโฮ จํานวน 21 คัน ไดแ้ก่ จังหวัดลพบุรี(21 คัน) 
  2.5 รถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน จํานวน 6 คัน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี(6 คัน) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 3,001,625 กโิลกรัม (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 637,795 กิโลกรัม) แร่
ธาตุและเวชภัณฑ์ 6,691 ชดุ (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 2,693 ชดุ) และดูแลสุขภาพสัตว์ 557,333 ตัว   (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ท่ี
ผ่านมา 47,687 ตัว) 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ชว่งภัย  
  1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม ถงึ 30 กันยายน 2553 (ข้อมลู ณ วันที ่22 ต.ค. 53) ประสบภัย จํานวน 54 
จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย 2,757,236 ไร่  ได้ดําเนินการสํารวจแลว้ (ณ วันที่ 19 พ.ย.53) พบว่าพื้นทีเ่สยีหายแลว้ 1,137,460 ไร ่
แบ่งเป็น ข้าว 1,047,476 ไร่ พืชไร่ 77,439 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 12,545 ไร่ เกษตรกร 120,319 ราย  
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย จํานวน 
51 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย 7,270,667 ไร ่แยกเป็น ข้าว 5,532,936 พืชไร่ 1,544,390 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 193,351 ไร่ เกษตรกร 
597,775 ราย 
 3. ช่วงภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้ และไม่รวมพ้ืนที่
ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี สตลู สงขลาคาดว่าจะเสียหาย 900,757 ไร ่แยกเป็น ข้าว 374,375 พืชไร ่39,763 ไร่  พืชสวน
และอื่นๆ 486,619 ไร่ เกษตรกร 331,732 ราย 
 พื้นที่คาดว่าจะเสยีหาย (ยางพารา) ชว่งภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึปัจจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 53) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ไดแ้ก่จังหวดันราธิวาส กระบ่ี พัทลุง ปัตตานี สตูล สงขลา ชุมพร ระนอง ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์
ธานี คาดว่าจะเสียหาย 212,074 ไร่ 
 

พื้นท่ีการเกษตรคาดว่าจะเสียหาย (ไร่) ช่วงภัย เกษตรกร 
(ราย) ข้าว พืชไร ่ พืชสวน รวมทั้งสิน้ 

1 ส.ค. - 30 ก.ย.53 293,947 2,441,369 283,617 32,250 2,757,236 
1 ต.ค. – 19 พ.ย.53 597,775 5,532,936 1,544,390 193,351 7,270,677 
1 พ.ย. – ปัจจุบัน (ไม่รวม
ยางพารา) 

331,732 374,375 39,763 486,619 900,757 

ยางพารา 1 พ.ย.– ปัจจุบัน
(ภาคใต้) 

- - - 212,074 212,074 

รวม 1,223,45
4 

8,348,680 1,867,770 924,294 11,140,744 

 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้ําและเรือประมง ดังนี ้
 1. พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แบง่เป็น 2 ชว่งภัย 
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 1.1  ชว่งภัย วันท่ี 1 สงิหาคม ถงึ 10 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) ประสบภัยท้ังสิ้น 
55 จังหวดั คาดว่าจะเสียหาย พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 148,563 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 580,306 ตารางเมตร เกษตรกร 89,799 ราย 
ได้ดําเนนิการสํารวจแล้ว (ณ วันที่ 23 พ.ย. 53) พบว่าพื้นทีเ่พาะเลี้ยงเสียหายแลว้ 19,116 ไร่ และ 14,342 ตารางเมตร  
 1.2 ชว่งภัยวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชุมพร พัทลุง พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
คาดว่าจะเสียหาย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 26,979 ไร่ และกระชังเลี้ยงสตัว์นํ้า 152,330 ตารางเมตร เกษตรกร 21,204 ราย 

พ้ืนทีค่าดว่าจะ
เสียหาย ช่วงภัย จํานวน 

จังหวัด 
เกษตรกร 
(ราย) 

ไร่ ตรม. 
1 ส.ค.– 23 พ.ย. 
53 

55 89,799 148,563 580,306 

1 พ.ย. - ปัจจุบัน 12 21,204 26,979 152,330 
รวม 67 111,003 175,542 732,636 

 2 เรือประมง  
  ช่วงภัย วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมลู ณ วันที ่12 พ.ย. 53) ประสบภัย 10 จังหวัด ได้แก ่
จังหวัดพังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี กระบ่ี ตรัง พัทลุง ชมุพร จํานวน 1,096 ลํา แบ่งเป็น เรือประมง
พานิช 67 ลํา เรือประมงพ้ืนบ้าน 1,029 ลํา 
 ด้านปศุสตัว ์ แบ่งเปน็ 2 ช่วงภัย 
 1. ชว่งภัย วนัท่ี 1 สงิหาคม 2553 ถึง 11 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วนัที่ 22 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) 
ประสบภัยท้ังสิ้น 41 จังหวัด คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 160,194 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 22,366,676 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 
433,857 ตัว สุกร 444,160 ตัว แพะ-แกะ 24,924 ตัว สตัว์ปีก 21,463,735 ตัว แปลงหญ้า 39,407 ไร่ 
 2. ช่วงภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ตรงั พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส สงขลา กระบ่ี ยะลา ชมุพร สุราษฎร์ธานี 
คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 115,025 ราย สัตว์ไดรั้บผลกระทบ 5,360,066 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 259,074 ตัว สุกร 237,172 ตัว 
แพะ - แกะ 52,026 ตัว สตัว์ปีก 4,811,794 ตัว แปลงหญ้า 6,305 ไร่ 

คาดว่าจะเสียหาย (ตัว) 

ช่วงภัย เกษตรกร 
(ราย) 

โค-
กระบือ 

สุกร แพะ-
แกะ 

สัตว์ปกี รวม แปลง
หญ้า 
(ไร่) 

1 ส.ค. – 22 
พ.ย.53 

160,194 433,857 444,160 24,924 21,463,735 22,366,676 39,407 

1 พ.ย. - 
ปัจจุบัน 

115,025 259,074 237,172 52,026 4,811,794 5,360,066 6,305 

รวม 275,219 692,931 681,332 76,950 26,275,529 27,726,742 45,712 
 

แต่งต้ัง 
 
37.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแต่วันท่ีมีคณุสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
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  1. นางเพ็ญศร ี รอดมา  ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์เชี่ยวชาญ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดํารงตาํแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) 
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ตั้งแต่วันที ่12 กุมภาพันธ์ 2553  
   2. นางอาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารประสาทวิทยา) กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา 
กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ดา้นเวชกรรม สาขากุมารประสาท
วิทยา) กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม  2553  
   ท้ังน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตน้ไป   
 
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหารระดับสูง 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ ผูอ้ํานวยการสํานัก 
(อํานวยการ ระดับสูง)  สํานักการลูกเสอืยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ใหด้ํารง
ตําแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ ระดับสูง) กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
  3.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (นายปรีชา  วัชราภัย) 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายปรีชา  วัชราภัย ให้ดํารงตาํแหน่ง 
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ทั้งน้ี ตั้งแตวั่นที่ 25 
พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป 
 
  4.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้แตง่ตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 6 ราย  ดงัน้ี          
  1.  นายกุลกุมทุ  สิงหรา ณ อยุธยา  เอกอคัรราชทตู (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอคัรราชทูต                 
ณ กรุงมะนิลา  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ดํารงตาํแหน่งเอกอัครราชทตู (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดรดิ ราชอาณาจักรสเปน สบืแทน นางอัจรา  เสริบุตร ท่ีเกษียณอายุราชการ 
  2.  นายพิศาล  มาณวพัฒน์  เอกอัครราชทตู  (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ                 
กรุงบรัสเซลส์  ราชอาณาจักรเบลเย่ียม  สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหาร          
การทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี  สาธารณรัฐอินเดีย  สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  สืบแทน 
นายกฤต  ไกรจิตติ  
  3.  นายอภิชาติ  ชินวรรโณ  รองปลดักระทรวง  (นักบริหาร ระดับสูง) สาํนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบรัสเซลส์  ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  สืบแทน นายพิศาล  มาณวพัฒน์  
  4.  นายประวิตร์  ชัยมงคล  อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  ดํารงตําแหน่ง
รองปลดักระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  สืบแทน นายอภิชาติ  ชินวรรโณ   
  5.  นายเกียรตคุิณ  ชาติประเสริฐ  กงสุลใหญ่  (นักบริหารการทูต ระดับต้น)  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย ์
เครือรฐัออสเตรเลีย  ดํารงตําแหน่งอธิบด ี(นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  สืบแทน                  
นายประวิตร ์ ชัยมงคล   
  6.  นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร  อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น)  สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงมาดริด 
ราชอาณาจักรสเปน  สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)            
สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเทลอาวีฟ  รัฐอิสราเอล  สืบแทน นายชัชเวทย์  ชาติสุวรรณ  ที่เกษียณอายุราชการ 
  ท้ังน้ี  การแต่งตั้งให้มผีลนับตัง้แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  เป็นต้นไป 
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  5.  แต่งต้ังคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 จํานวน 14 คน ดังน้ี  
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  จํานวน  4 ราย  ประกอบด้วย  นางสวุรรณี  คํามั่น นางอัจนา  ไวความดี  นางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป์    
นางอัมพร  นิตสิิริ  ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง  จํานวน  5 ราย    ประกอบด้วย  นายวัลลภ  กิ่งชาญศลิป์  นายอรรถยุทธ  ลียะวณชิ   
นายสุเทพ  ศรีเพียร  นายปัณณพงศ์  อิทธิอ์รรถนนท์  นายสมพงศ์  นครศรี ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง   จํานวน  5 ราย  ประกอบด้วย  
นายชัยพร  จันทนา นายมานะ  จุลรตัน์  นายประจวบ  พิกุล  นายณัฎฐ์พัฒน์  ปัตตายะโก  นายสุรเดช  ชูมณ ี    
  6.  คําสัง่สํานกันายกรฐัมนตรีที่  309  /2553  เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 309  /2553  เรือ่ง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ           
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 ตามทีส่ํานักนายกรัฐมนตรีไดม้ีคําสั่งที่ 12/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 92/2552 ลงวันที่ 
7 เมษายน 2552 เรือ่งแก้ไขคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 12/2552 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2552 เรือ่ง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที ่30/2553 ลงวันที ่
27 มกราคม 2553 เร่ือง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายใหร้องนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและตดิตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 145/2553 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2553 เร่ือง ปรับปรุงคาํสั่งมอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ไปแล้ว น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  มาตรา 11  และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการ
แผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และข้อ 13 ของระเบียบสาํนักนายก          
รัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคําสั่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 12/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 92/2552 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 30/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553  และคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 145/2553 ลงวันที่ 15 มถุินายน 2553  และมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรปีระจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีกํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ดังตอ่ไปน้ี 

1.  พืน้ที ่
 1.1  รองนายกรฐัมนตรี  (นายสุเทพ  เทือกสบุรรณ)  กํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในพื้นที ่ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการท่ี 1  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่   จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  
พระนครศรอียุธยา  สระบุรี 
  เขตตรวจราชการท่ี 2  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่   จังหวัดชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง 
    เขตตรวจราชการท่ี 3  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่   จังหวัดฉะเชงิเทรา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  
นครนายก  สมุทรปราการ 
     เขตตรวจราชการท่ี 5  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม 
   เขตตรวจราชการท่ี 9  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี  ชลบุรี  ระยอง  ตราด  

1.2  รองนายกรัฐมนตร ี(นายไตรรงค ์สวุรรณครีี) กํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการท่ี 15   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแ้ก่  จังหวัดเชียงใหม่  แมฮ่อ่งสอน  ลําปาง  
ลําพูน 
   เขตตรวจราชการท่ี 16   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแ้ก่ จังหวัดน่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร ่
   เขตตรวจราชการท่ี 17   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแ้ก่ จังหวัดตาก  พิษณุโลก  สโุขทัย  
เพชรบูรณ์  อตุรดิตถ์    
 1.3  รองนายกรัฐมนตร ี (พลตรี สนัน่  ขจรประศาสน์) กํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ ดังน้ี 
   เขตตรวจราชการท่ี 4  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่   จังหวัดกาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  
สุพรรณบุรี   
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  เขตตรวจราชการท่ี 10  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวดัหนองคาย  เลย  อดุรธานี  
หนองบัวลําภู 
   เขตตรวจราชการที่ 18  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดกําแพงเพชร  พิจิตร  
นครสวรรค์  อทุัยธานี 
 1.4  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสาทิตย์  วงศห์นองเตย)  กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่ ดังน้ี 
  เขตตรวจราชการท่ี 6  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่   จังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช  พัทลุง 
   เขตตรวจราชการท่ี 7  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่   จังหวัดระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบ่ี  ตรัง 
   เขตตรวจราชการท่ี 8  ของสํานักนายกรัฐมนตร ี  ไดแ้ก่   จังหวัดสงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  
นราธิวาส 
 1.5  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบลูย์) กํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่ดังน้ี 
     เขตตรวจราชการท่ี 11  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวดันครพนม  มกุดาหาร  สกลนคร 
     เขตตรวจราชการท่ี 12   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแ้ก่   จังหวัดรอ้ยเอด็  ขอนแก่น  
มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  
     เขตตรวจราชการท่ี 13   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแ้ก่   จังหวัดอาํนาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร  
อุบลราชธานี 
   เขตตรวจราชการท่ี 14  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมา  บุรีรัมย์  
ชัยภูม ิ
 2.  การกํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งน้ี  หมายถึง  การตรวจราชการ  การขอให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรายงานเหตกุารณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์ของชาติ          
ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด  และยุทธศาสตร์จังหวัด  การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั  และ              
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  การเรง่รัด  การตดิตามผล  การใหคํ้าแนะนําช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ของรฐัใน    
พ้ืนที่  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  
ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อันเน่ืองจากการกํากับและตดิตาม การปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนทีใ่นความรับผิดชอบ
ตอ่นายกรัฐมนตร ี
 4.  ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจดัใหผู้้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผูต้รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขต
ตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบตอ่ไป  
 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดที่เก่ียวข้องเสนอข้อมลู  
อํานวยความสะดวก  และ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งน้ีด้วย 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกํากับและตดิตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและ                      
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  โครงการเพ่ิม
ขีดสมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ท้ังน้ี    ตั้งแต ่วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
 7. คําสั่งสํานกันายกรฐัมนตรท่ีี   313   /2553  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
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 คณะรฐัมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่313/2553  เรือ่ง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนกัน 
 ตามทีส่ํานักนายกรัฐมนตรีไดม้ีคําสั่งที่ 23/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี   และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนกัน  และคําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ 134/2553  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553  เร่ือง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายให ้
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน  ไปแล้ว น้ัน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  มาตรา 11  
มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 42  มาตรา 48  และมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจึงมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งสํานัก
นายกรฐัมนตร ีที่ 23/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 และคําสั่งสํานักนายกรฐัมนตร ีที ่134/2553 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 และ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี  และมอบหมายและมอบอํานาจใหร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน  ดังตอ่ไปน้ี 
 สว่นที ่1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรรีักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอ่าจปฏิบัติราชการได้  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น        
ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตร ี ตามลําดับ  ดังน้ี 
   1.1  นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ 
   1.2  นายไตรรงค์     สุวรรณคีรี 
   1.3  พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน์ 
 2.  ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น  จะสั่งการใดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้  ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
เสียก่อน 
 ส่วนท่ี 2   นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทน            
นายกรฐัมนตรี 
  ในกรณีที่รองนายกรฐัมนตรีทา่นใดท่านหน่ึงไม่อยูห่รือไมอ่าจปฏิบัติราชการไดห้รอืไม่มผีูด้ํารงตําแหน่งรองนายก-
รัฐมนตรี  ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันตามลําดับ ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี รองนายกรัฐมนตร ี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ 
    1.   นายสุเทพ        เทอืกสุบรรณ   1.  นายไตรรงค์ สุวรรณคีร ี
    2.  พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์ 
    2.   นายไตรรงค์    สุวรรณคีร ี   1.  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
    2.  พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน์ 
3.   พลตรี สน่ัน      ขจรประศาสน์   1.  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
    2.  นายไตรรงค์ สุวรรณคีร ี

  
 สว่นที ่3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ   ราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี 

  ในกรณีที่รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไมอ่าจปฏิบัติราชการได้หรือไมม่ี ผูด้ํารงตําแหน่ง      
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกัน    
ตามลําดับ  ดังน้ี 
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ลําดับที ่ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรทีี่ปฏิบัติราชการแทน 
ตามลําดับ 

   1.  นายสาทิตย์     วงศ์หนองเตย   1.  นายองอาจ         คล้ามไพบูลย ์

     2.  นายสุเทพ          เทือกสุบรรณ 
   2.  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์   1.  นายสาทติย์        วงศ์หนองเตย 
     2.  นายสุเทพ          เทือกสุบรรณ 

 
  ท้ังน้ี   ตั้งแต่  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 
 
 8. คําสั่งสํานกันายกรฐัมนตรท่ีี 314/2553 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  314/2553 เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจให ้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการ 
  ตามทีส่ํานักนายกรัฐมนตรีไดม้ีคําสั่งที่ 4/2552 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 เร่ืองมอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการ  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่53/2552 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552  เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรปีระจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 25/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 และคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 135/2553 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัตหิน้าที่ประธานกรรมการ  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 152/2553 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2553 เรือ่ง แก้ไขคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ  ไปแล้ว น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9  มาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15 และมาตรา 38  แห่ง
พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534  ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่4/2552  ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรทีี่ 53/2552 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2552  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 25/2553  ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่135/2553  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 152/2553 ลงวันที่ 18 มถิุนายน 2553 และมีคําสั่งมอบหมายและ 
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย  และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ดังตอ่ไปน้ี 
สว่นท่ี 1 
  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหป้ฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึน้
ตามกฎหมาย  ดังนี ้
  1.1.1  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นที่ 
   สรรเสรญิย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
  1.1.2  คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 

1.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
1.1.4 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
1.1.5   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
1.1.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
1.1.7 คณะกรรมการคดีพิเศษ 
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  1.1.8 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ   
  1.1.9 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิและ 
  1.1.10 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

1.1.11 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 
1.1.12 อุปนายกสภาลกูเสือไทย 
1.1.13 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้

1.2.1 คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ       

สืบเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.2.3 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาต ิ
1.2.4 คณะกรรมการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ 
1.2.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 
 อิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย  
1.2.6 คณะกรรมการนโยบายและอาํนวยการพัฒนาเพ่ือเสริม 
 ความมั่นคงแหง่ชาติ 
1.2.7  คณะกรรมการนโยบายทีอ่ยู่อาศัยแห่งชาต ิ
1.2.8 คณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาแห่งชาต ิ
1.2.9 คณะกรรมการนโยบายปาลม์นํ้ามันแห่งชาต ิ
1.2.10 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิ
1.2.11   คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต ิ
1.2.12 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาต ิ

สว่นท่ี 2 
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายไตรรงค ์ สวุรรณครีี) 
         2.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมาย  ดังน้ี 
  2.1.1 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  2.1.2 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 

2.1.3 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิ
2.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.1.5 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิ

  2.1.6 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาต ิ
2.1.7 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และ 
2.1.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ

 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้

2.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.2.2 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน 
2.2.3    คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภัณฑ์แห่งชาต ิ
2.2.4 คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
2.2.5 คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 
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2.2.6 คณะกรรมการบริหารสินเชือ่เกษตรแห่งชาต ิ
2.2.7 คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
2.2.8 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
2.2.9 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
2.2.10 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญหา 
2.2.11  คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาต ิ
2.2.12 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ   
2.2.13 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน  และ 
2.2.14 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาต ิ
2.2.15 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ

การบริการของประเทศ 
2.2.16  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาต ิ

 
สว่นท่ี 3 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตรี สนั่น   ขจรประศาสน์) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมาย  ดังน้ี 

3.1.1  คณะกรรมการนโยบายการทอ่งเที่ยวแห่งชาต ิ
  3.1.2 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและ 
   ปราบปรามการค้ามนุษย์   

3.1.3 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
3.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 
3.1.5 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
3.1.6 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาต ิ
3.1.7    คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาต ิ
3.1.8 คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ
3.1.9    คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาต ิ และ 
3.1.10  รองประธานสภาวิจัยแห่งชาต ิ

  3.1.11  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  

ท่ีจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 
3.2.1 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ   
3.2.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ
3.2.3 คณะกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจน 
3.2.4 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมอืงเก่า 
3.2.5 คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
3.2.6 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
3.2.7 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแห่งชาต ิ
3.2.8 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
3.2.9  คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาต ิ
3.2.10     คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาต ิ
3.2.11 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาต ิ
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3.2.12     คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาต ิ และ 
3.2.13 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาต ิ

 
สว่นท่ี 4 
  4.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี  (นายสาทิตย์   วงศ์หนองเตย) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึน้ตามกฎหมาย  
ดังนี ้
  4.1.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  4.1.2  กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 4.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี  ดังนี ้

4.2.1 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์  ข้ันต่ํากว่า 
 สายสะพาย  
4.2.2  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
4.2.3     คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
4.2.4  คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มโีฉนดชมุชุน และ 
4.2.5  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาต ิ
4.2.7  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์  

 
สว่นท่ี 5 
5.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี  (นายองอาจ  คล้ามไพบลูย์) 
 5.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีจัดต้ังขึน้
ตามกฎหมาย  ดังนี ้
  5.1.1  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    
  5.1.2  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 5.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี ้

5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาต ิ
5.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชือ่เกษตรแห่งชาติ 

 
สว่นท่ี 6 

 6. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน               
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใดเป็นประธาน อ.ก.พ.  ทําหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงของส่วนราชการน้ันด้วย  ยกเว้น อ.ก.พ. สํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย ์ วงศ์หนองเตย)  เป็นประธาน 
 7. เมื่อรองนายกรฐัมนตรีหรอืรฐัมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบ 
อํานาจแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวนั 
 8. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งน้ี  พิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิก
คณะกรรมการดังกล่าว  หากเห็นว่าหมดความจําเป็นหรือซ้ําซอ้นกับภารกิจของหน่วยงานอื่น  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชดุ 
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรอืปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยการยกเลิกหรอืแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรีที่เก่ียวข้อง หรือจัดทําระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีข้ึนใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผดิชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง  
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การไม่ปฏิบัติงานซ้ําซอ้นกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แลว้เสนอผลการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ทีข่อแก้ไขเพ่ิมเตมิหรอืจัดทําข้ึนใหมต่อ่คณะรัฐมนตร ี ในกรณทีี่เห็นควร ให้คง
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีน้ัน ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตผุลและความจําเป็นด้วยเชน่กัน 
  ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เพิ่มเติม ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี ้ 
 
1. เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือเมลด็พนัธุข์้าวแกเ่กษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553  
  คณะรฐัมนตร ี
  1. เห็นชอบหลกัเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือเมลด็พันธ์ุข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
   1.1 หลักเกณฑ์การช่วยเหลอื 
    (1) เป็นเกษตรกรที่ได้ข้ึนทะเบียนการปลูกข้าว และมีพ้ืนทีป่ลูกข้าวได้รับความเสียหายจากอุทก
ภัยปี 2553 มากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ปลกูข้าวที่ได้ข้ึนทะเบียนไว ้
    (2) เกษตรกรจะไดรั้บการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ โดยพิจารณาจาก
จํานวนพ้ืนท่ีปลูกข้าวที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 10 ไร่ 
   1.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ   

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมาณการเป้าหมายเกษตรกรที่จะใหค้วามช่วยเหลือเมลด็ 
พันธุ์ข้าวเพ่ิมเติมในครั้งน้ี โดยเกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูกข้าวเสียหาย จํานวน 407,700 ราย พ้ืนที่ 5,267,200 ไร ่และมีเกษตรกรที่มีพ้ืนท่ี
เสียหายมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นท่ีปลูกข้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวไว้ จํานวน 244,600 ราย พ้ืนที่ 3,160,300 ไร่  โดยแบ่ง
การให้ความชว่ยเหลือเป็น 2 ระยะ ดังน้ี (1) ระยะที่ 1 ปลูกได้ทนัทีหลังนํ้าลด เกษตรกร 163,900 ราย (2) ระยะที ่2 ปลูกในช่วงฤดู
ปกติ เกษตรกร 80,700 ราย  
  2. อนุมตัิในหลกัการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น สําหรับเป็นค่าเมล็ดพันธ์ุข้าวในระยะท่ี 1 (ปลูกได้ทันทหีลังนํ้าลด) วงเงิน 327,800,000  บาท โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบจํานวนเมล็ดพันธุข้์าวที่กรมการข้าวมีอยู่ในสตอ๊ก รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไดร้ับบริจาคจาก
ภาคเอกชนให้ชัดเจน แล้วขอตกลงในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในส่วนทีข่าดจํานวนกับสํานักงบประมาณต่อไป ส่วนค่าเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวในระยะที ่2 (ปลูกในช่วงฤดูปกติ) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบรายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อเทจ็จริง แล้ว
นําเสนอคณะรฐัมนตรีอีกคร้ังหน่ึง  
 
2. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  ขยายกําหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลีย่นบัตรสําหรับผูป้ระสบภัย
ธรรมชาติ ระหว่างวันที ่10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน ในท้องที ่45 จังหวัด 
  คณะรฐัมนตรพิีจารณาเห็นว่า ปัจจุบันยังมีปัญหาในเร่ืองการส่งมอบบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และกระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากบัตรมีรูปแบบไม่ถูกตอ้ง
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ทําให้ไม่สามารถออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  ให้กับประชาชนทีม่า
ขอทําบัตรประจําตัวประชาชนได้  ตอ้งใช้ใบรับคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเหลือง) แทน ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอ้นของประชาชนทีม่าขอทําบัตรใหม่ในกรณีบัตรเดมิหมดอายุให้ได้รับบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ทันที แทนท่ีจะได้รับใบรับคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเหลือง) และตอ้งกลับมาเปลีย่นเป็นบัตรประจําตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) อีกครั้งหน่ึง เห็นควรให้ขยายกําหนดเวลาในกรณีดังกล่าวทุกท้องทีท่ั่วประเทศ จากภายใน
กําหนดหกสิบวัน นับแต่วันทีบั่ตรเดมิหมดอายุเป็นภายในกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอาย ุ
  มติ   1. อนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  ขยายกําหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม ่
หรือเปลี่ยนบัตรสําหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน ในทอ้งที่ 45 จังหวัด ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ดําเนินการตอ่ไปได ้
   2. ใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปพิจารณาด้วย 
หากเห็นว่าคณะรัฐมนตรีมอีํานาจที่จะมีมติอนุมัตใินหลักการเพื่อออกประกาศในทอ้งที่จังหวัดอื่นที่จะเกิดภัยธรรมชาติ (อทุกภัย) 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอได้ ก็อนุมตัใินหลักการใหก้ระทรวงมหาดไทยดําเนินการต่อไปได้   
   3. ใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาจัดทําร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย  โดยมี
หลักการตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นเป็นเร่ืองด่วน แล้วดําเนินการตอ่ไปได้    
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3.  เร่ือง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที ่ 308/2553  เรือ่ง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 308/2553  เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจใหร้อง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี   
  ตามทีส่ํานักนายกรัฐมนตรีไดม้ีคําสั่งที่ 330/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เรือ่ง  มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี ปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรี   คําสั่งสํานักนายกรฐัมนตรท่ีี 53/2552  
ลงวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2552 เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมการมอบหมายและมอบอาํนาจให้รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรปีระจําสํานัก
นายกรฐัมนตร ีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรทีี่ 24/2553 ลงวันที ่25 มกราคม 2553  และคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 133/2553 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เร่ือง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรี  ไปแล้ว น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  
นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรฐัมนตรี ที่ 330/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่
53/2552 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2552 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่24/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553  และคําสัง่สํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 133/2553 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553  และมอบหมายและมอบอาํนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการ
แทนนายกรฐัมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสัง่และปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรีและ
กํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดงัต่อไปนี ้

สว่นที ่1  นิยาม 
  ในคําสัง่นี ้
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการเพือ่ให้
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรฐัมนตรีหรอืนายกรัฐมนตร ี มอีํานาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรอืรายงาน
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดนิ หรือคณะกรรมการอื่นแทน
นายกรัฐมนตรี  ตลอดจนอนุมัตใิห้นําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมตัิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2520  เก่ียวกับ
การมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี อนุญาต หรอือนุมตัิเรือ่งต่าง ๆ ของส่วนราชการในกํากับการ
บริหารราชการไปก่อนได ้แล้วเสนอคณะรฐัมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ”  หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรอือนุมตัิใหส้่วนราชการหรอืข้าราชการหรอืผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ไดต้ามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรอืมตคิณะรัฐมนตร ีในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรอืรฐัมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล” หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรฐัมนตรทีี่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน 
หรือยับยั้งการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรอืหน่วยงานของรัฐท่ีขดัตอ่วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวสิาหกิจ  องค์การ
มหาชน  หรอืหน่วยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาลหรอืมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ
ดําเนินการ 

สว่นที ่2 
 1. รองนายกรฐัมนตร ี (นายสุเทพ  เทือกสบุรรณ) 
  1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากบัการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตร ีดังนี ้
    1.1.1  กระทรวงกลาโหม 
    1.1.2  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    1.1.3  กระทรวงคมนาคม 
    1.1.4  กระทรวงมหาดไทย 
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    1.1.5  กระทรวงยุติธรรม 
    1.1.6  กระทรวงวัฒนธรรม 
    1.1.7  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี  
                            1.2   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรฐัมนตรี  ดังน้ี 
     1.2.1  สํานักข่าวกรองแห่งชาต ิ
     1.2.2  สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
 1.3 กํากับดูแลและลงนามในเอกสารทีเ่กี่ยวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดังนี ้
     1.3.1  การขอพระราชทานอภัยโทษ 
   1.3.2  การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
 1.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง รวมท้ัง ลงนาม
มอบอํานาจให้พนกังานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณทีี่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย  และการสั่งการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบขา้ราชการครู ซึ่งเร่ืองอยูร่ะหว่างการดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีปกครอง  รวมทั้งลงนามมอบอํานาจ
ให้พนกังานอัยการดําเนนิคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรใีนการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.6 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.7   ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานกันายกรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระ
บรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 - 1.5 ยกเวน้ 
  1.7.1  เรือ่งที่เก่ียวกับกฎหมาย 
  1.7.2  การสถาปนาพระอิสรยิยศ  อิสริยศักดิ ์ สมณศักดิ ์
  1.7.3  การแตง่ตั้ง  ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสดุ  ข้าราชการตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอคัรราชทูตประจําต่างประเทศ  กงสุล  และกรรมการท่ีมีตําแหน่งหน้าที่สําคัญ 
  1.7.4  การพระราชทานยศทหาร  ตํารวจ  ชั้นนายพล 
  1.7.5  การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
  1.7.6  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทตูหรอืความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ และการประกาศใชค้วามตกลง
ระหว่างประเทศ 
  1.7.7 เร่ืองสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัตใิห้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 

สว่นที ่3 
 2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายไตรรงค ์สุวรรณคีรี) 
  2.1   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กาํกับการบริหารราชการแทนนายกรฐัมนตรี ดังนี ้
     2.1.1  กระทรวงการคลัง   
    2.1.2  กระทรวงพาณิชย์ 
    2.1.3  กระทรวงอุตสาหกรรม 

    2.1.4  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
  2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 
   2.2.1 สํานกังานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีเฉพาะในส่วนของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับ
ชุมชน และโครงการศกัยภาพผูว้่างงานเพือ่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
   2.2.2  สํานกังบประมาณ  (ยกเวน้การอนมัุติงบประมาณ)   
  2.3    ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกบัการมีพระ
บรมราชโองการในเร่ืองตามขอ้ 2.1 – 2.2 ยกเวน้ในข้อ 1.7  
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สว่นที ่4 
 3.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) 
  3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากบัการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตร ีดังนี ้
     3.1.1  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    3.1.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    3.1.3  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
    3.1.3  กระทรวงแรงงาน 
      3.1.4  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3.1.5  กระทรวงสาธารณสุข 
  3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสัง่และปฏิบัติราชการแทน
นายกรฐัมนตรี  ดังน้ี 
    -  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  3.3  การมอบหมายให้กํากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังน้ี  
   3.3.1  สํานักงานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ 
   3.3.2  องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืน 
  3.4  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมวสิาหกจิชุมชน 
  3.5  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 
  3.6 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
  3.7 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมี
พระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 3.1 – 3.6  ยกเวน้ในข้อ 1.7  

สว่นที ่5 
 4.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 
  4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ดังนี ้
    4.1.1  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
    4.1.2  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
    4.1.3  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    4.1.4  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
    4.1.5  สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    4.2   การมอบหมายให้กํากับดูแลองคก์ารมหาชนและหนว่ยงานของรัฐ  ดังน้ี  
    -   กองทุนหมูบ้่านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
  4.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทนุหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

สว่นที ่6 
 5.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี  (นายองอาจ  คล้ามไพบลูย์) 
  5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี ดังนี ้
    5.1.1  กรมประชาสัมพันธ์ 
    5.1.2  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
  5.2  การมอบหมายให้กํากบัดูแลรฐัวิสาหกิจ ดังนี ้
    -   บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
                            5.3 การสัง่การตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง  
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 สว่นท่ี 7 
 6.   รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน           
ของรัฐ  ย่อมมอีํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  หรอืประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงาน        
น้ัน ๆ  ดังน้ี 
   6.1  การแต่งตัง้บุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรฐัวิสาหกิจน้ัน 
   6.2  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้นเป็นเรือ่งระดับผู้นํารัฐบาลหรือ
ประมุขของรฐัต่างประเทศ 
  6.3   การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ 
   6.4  การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 7.  ราชการที่รองนายกรัฐมนตรไีด้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี  หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็น
ว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมผีลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือตอ้งสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลาย
รัฐวิสาหกิจแตบ่างส่วนมิไดอ้ยู่ในอํานาจหน้าที่กํากับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรผีู้หน่ึงผูใ้ดโดยตรง ให้นําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 8. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรอืรฐัมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามที่ได้รบัมอบหมายและมอบ
อํานาจแล้ว   ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 9.  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามทีม่อบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี   ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรปีระจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี บริหารราชการตามนโยบายรัฐบาลและตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสทิธิภาพและความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  ในการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว  และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รวมทั้ง การประสานราชการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและ
ประชาชน  โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล มาตรการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  การกําหนดยุทธศาสตรแ์ละ
กลยุทธ์ในเชิงรุกในการผลักดนันโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพประชากรในทางสังคม และรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางการเมืองการปกครอง 
 ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป 
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