


 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/1029                      วันท่ี  1  ธันวาคม  2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่ 30  พฤศจิกายน  2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชสีหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรฐัมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน  2553 ณ หอ้งประชมุ  
ชั้น 3 อาคารรฐัสภา 3 ถนนอู่ทองใน ภายหลังการประชมุฯ  สํานักนายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชสีหกรณ ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  
  ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
จํานวน 4 ฉบบั 
                   สาระสําคัญ คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอว่า 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชอบด้วย 
กฎหมายแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 18 และมาตรา 20 ในการสํารวจความอุดมสมบูรณ์ 
ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการสํารวจเพ่ือกําหนดเขตอนุรักษ์ดินและ 
นํ้าในที่ดินที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐมีอํานาจในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและยกเว้น 
การเก็บค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน การปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและนํ้า การ 
บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง  
  2. ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553  
ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่    พ.ศ. ....  
2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข และอัตราค่าใช้จ่ายใน 

การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ....     
3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข และอัตราค่าใช้จ่ายใน 

การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ....      
4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข และอัตราค่าใช้จ่ายใน 

การปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ....  
           หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์     

  ด้านเศรษฐกิจ 
วาระที่ 6 เรื่อง การจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเสน้ในสต็อกของรัฐบาลในตลาดสินค้า 

เกษตรลว่งหนา้แห่งประเทศไทย (AFET) 
  สาระสําคัญ  คือ  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการนโยบาย 
มันสําปะหลัง รายงานว่า  
 

                                                                                                              /1. สถานการณ์… 
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  1. สถานการณร์าคาผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัในปี 2551/52 ขณะน้ันประสบปัญหาราคาตกต่ํา  
จึงมีนโยบายให้ระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทั้งในตลาดทั่วไปและในตลาด AFET เพ่ือสร้างอํานาจตอ่รอง 
ในการจําหน่าย รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ราคาเปรียบเทียบจากการจําหน่าย และส่งเสริมให้มีการซือ้ขายใน 
ตลาด AFET ดว้ย 
  2. คณะอนุกรรมการด้านการตลาดมันสําปะหลังภายใต้คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 
ได้แต่งตั้งคณะทํางานจําหน่ายผลติภัณฑ์มันสําปะหลังเส้นในสตอ็กของรัฐบาลในตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 
แห่งประเทศไทย (AFET) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะทํางาน มีอํานาจหน้าที่พิจารณา 
กําหนดแนวทางในการจําหน่ายมันสําปะหลังเส้นในสตอ็กของรัฐบาล 
  3. คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 (คร้ังที่ 21)  
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบให้นํามันสําปะหลังเส้นในสตอ็กของรัฐบาลตามท่ีให้จําหน่ายในตลาด 
สินค้าเกษตรลว่งหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) มาจําหน่ายเป็นการทั่วไป เน่ืองจากสถานการณ์ตลาดและ 
ราคาผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัเปลี่ยนแปลงจากปี 2551/52  
  หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  วาระที่ 8 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ปี 2553/54 รอบท่ี 1 

                      สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้
เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที่ 1 ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 5/2553 และ
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ครั้งที่ 8/2553 ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในพ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ทีม่ี 
เอกสารสทิธิและตกหล่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ปี 2552/53 ตามความเห็น 
ของคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว์  
  2. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54 ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การทําประชาคม และการออกหนังสือ 
รับรองให้เกษตรกรเป็นสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และขยายระยะเวลาการทําสัญญาประกันรายได ้
เป็นสิ้นสุดวันที ่31 มกราคม 2554 
          3. เห็นชอบการขอผอ่นผันหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรโครงการประกันรายได ้
เกษตรกรผู้ปลกูมันสําปะหลัง ปี 2553/54 กรณีที่เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ ให้ผอ่นผันหลักเกณฑ์การข้ึน 
ทะเบียนเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมนัสําปะหลัง ปี 2553/54    
          4. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการทาํสัญญาจากเดมิสิ้นสดุวันที่ 15 มกราคม 2554 เป็นสิ้นสดุ 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และขยายระยะเวลาการใช้สทิธิประกันตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2553/54 จากเดิมทีกํ่าหนดระยะเวลาการใช้สทิธิของเกษตรกรตั้งแต่วันเก็บเก่ียวที่ 
ระบุในหนังสอืรับรองแต่ไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และต้องไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เป็นไม่เกิน 
วันที่ 30 กันยายน 2554                     
 หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                    วาระที่ 10 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานโฉนดชุมชน 
                       สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามที่สํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ   

                                                                                                                   /คณะกรรมการ 
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  คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มโีฉนดชมุชนได้มคีําสั่งที่ 3/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม  
2553 แต่งตั้งคณะทํางานสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดให้มโีฉนดชมุชนจํานวน 4 คณะ ประกอบ 
ด้วย คณะทํางานสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
ภาคใต้ และภาคกลาง โดยมอบหมายให้คณะทํางานดังกล่าวดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนด 
ชุมชนในพ้ืนทีนํ่าร่องจํานวน 58 ชุมชน  จากจํานวนชมุชนที่เครือข่ายภาคประชาชนเสนอขอให้จัดโฉนด 
ชุมชน จํานวน 88 ชมุชน  ซึง่คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มโีฉนดชมุชนในการประชุม ครั้งที่ 3/2553 
 เมื่อวันที ่6 ตลุาคม 2553 ได้พิจารณาผลการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนจํานวน 58 ชมุชน ของคณะทํางาน
สํารวจและตรวจสอบพ้ืนทีใ่นการจัดให้มโีฉนดชุมชนทั้ง 4 ภาค  แล้วมมีติเห็นชอบใหชุ้มชน รวม 35 ชุมชน 
ดําเนินงานตามข้ันตอนเพ่ือจดัให้มีโฉนดชมุชนตอ่ไป  ซึ่งชมุชนดังกล่าวอยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐที่ทํา
หน้าที่รับผิดชอบดแูลที่ดิน ดงัน้ี 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จํานวน 17 ชุมชน  2. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์จํานวน 9 ชมุชน  3. กระทรวงคมนาคม จํานวน 1 ชมุชน 4. กระทรวงการคลัง จํานวน 3 ชมุชน   
5. กระทรวงมหาดไทย  จํานวน 14 ชุมชน  6. กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชมุชน 
                   หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

                 ด้านสังคม 
                   วาระที่ 12 เรื่อง การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2554 

                     สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรือ่งการสลับหรอืเลือ่นวันหยุดราชการประจําปี  
พ.ศ. 2554 ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีเสนอแล้วมีมต ิดังน้ี 
  1. ให้วันจันทรท์ี่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือสนับสนุน 
ให้มีการทอ่งเทีย่วเชิงครอบครัว  
  2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนให้รฐัวิสาหกิจแต่ละแห่ง  ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน รับไปพิจารณาตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับขอ้กฎหมายตอ่ไป 
  3. ในกรณีที่หน่วยงานใดท่ีมภีารกิจในการให้บริการประชาชน หรอืมีความจําเป็นหรือราชการ
สําคัญในวันดังกล่าวโดยกําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลกิหรอืเลือ่นไปจะเกิดความเสยีหายหรือกระทบตอ่การ
ให้บรกิารประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายตอ่ทางราชการ
และประชาชน  
                    หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง   คือ   สํานกับรหิารกลาง 

 เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรรีับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
 วาระที่ 16 เรือ่ง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ป ี2553 ครัง้ที่ 41 
            สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีรบัทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  
ครั้งที่ 41  ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งประเทศ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด และพัทลุง  
 สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (29 พฤศจิกายน 2553)  
มีปริมาณนํ้าทัง้หมด 55,189 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และ 
ขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน (55,410 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 221 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 
                                                                                                                        /2. สภาพ... 

 



 4 
  
 2. สภาพนํ้าท่า  ปริมาณนํ้าในลํานํ้าต่างๆ ตามสถานีสํารวจปริมาณนํ้าท่า กรมชลประทาน  
พบว่ามีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่นํ้ามูล อําเภอสะตกึ จังหวัดบุรีรัมย์ ปรมิาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าท่วม 
 การช่วยเหลอืด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนพ้ืนที่นํ้าท่วม ดินถล่ม และนํ้าป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553 
จํานวน 1 ฉบับ พ้ืนที่ที่ควรเฝ้าระวังทั้งสิ้น 13  จังหวัด 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคลือ่นที ่เครือ่งผลกัดันนํ้า รถบรรทุก  
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จาํนวน 3,043,105 กิโลกรมั  แร่ธาตแุละเวชภัณฑ์ 6,834 ชดุ  
และดแูลสุขภาพสัตว์ 593,575 ตัว (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่า่นมา 36,242 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 พ้ืนที่ประสบภัยพบว่าเป็นพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิงแล้ว 1,137,460 ไร ่ 
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 26 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 51 จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 7,291,649 ไร ่  
                     3. ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วันที ่26 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้  
และไม่รวมพ้ืนที่ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จาํนวน 12 จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 900,757 ไร่  
 พ้ืนที่ประสบภัย (ยางพารา) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัจจุบัน (ข้อมลู ณ วันที่  
14 พ.ย. 53) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด  พ้ืนที่ประสบภัย 212,074 ไร่ 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและเรอืประมง 
ดังน้ี 
 1. พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
     1.1 ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 23 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมลู ณ วันที่ 23 พ.ย. 53 
ยกเว้นภาคใต้) ประสบภัยทั้งสิน้ 53 จังหวัด เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 148,563 ไร ่และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 580,306 
ตารางเมตร เกษตรกร 89,799 ราย ไดด้ําเนินการสํารวจแล้ว (ณ วันที่ 23 พ.ย. 53) พบว่าพ้ืนที่เพาะเลี้ยงเสียหาย
แล้ว 19,116 ไร่ และ 14,342 ตารางเมตร 
     1.2 ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน  (ข้อมลู ณ วันที ่23 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้)  
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด  เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 26,979 ไร ่และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 152,330 ตารางเมตร 
เกษตรกร 21,204 ราย 
  2. เรือประมง ช่วงระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมลู ณ วันที ่ 
12 พ.ย. 53) ประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น 10 จังหวัด  จํานวน 1,096 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 67 ลํา เรือประมง
พ้ืนบ้าน 1,029 ลํา 
 ด้านปศุสตัว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 24 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมลู ณ วันที่ 25 พ.ย. 53 ยกเว้น
ภาคใต้) ประสบภัยทั้งสิ้น 42 จังหวัด เกษตรกร 163,669 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 22,378,286 ตัว  
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด เกษตรกร 115,025 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 5,360,066 ตัว  
                    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มต ิครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ web site กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง     เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบยอ้นกลับได้ทุกโอกาส 

 

/จึงเรียน... 
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รายละเอียด 
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน  2553          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี                                                                                                         
  จากนั้น รองศาสตราจารย์ปณธิาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมอืง ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแ้ถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   
สรุปสาระสําคัญไดด้ังน้ี 
  กฎหมาย 

 1. เร่ือง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์วัคซนี 
แห่งชาต ิพ.ศ. .... 

  2. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญตัิพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 จํานวน 4 ฉบับ    
 3. เร่ือง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ร่างพระราชกฤษฎีกา 

กําหนดเขตทีด่นิในบริเวณที่ท่ีจะดําเนินการเพื่อกิจการขนสง่มวลชน  ร่างประกาศสํานัก 
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน  
และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง กําหนดให้การเข้าใชอ้สังหารมิทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่ง
มวลชนเป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นและเร่งด่วน  โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินช่วงหัวลําโพง –  
บางแค และช่วงบางซื่อ – ทา่พระ จํานวน 8 ฉบับ  

 4. เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร การขอ 
สําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง  และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจ
เอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวกับบริษัทมหาชน
จํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ    

  5.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของทีด่ินทีใ่ชอ้ยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
    ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับปี พ.ศ. 2554  
    พ.ศ. ....  
 
 เศรษฐกิจ 
 6. เร่ือง  การจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเส้นในสตอ็กของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
   แห่งประเทศไทย (AFET) 
   7. เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2553 (คร้ังที่ 132) 
  8. เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที่ 1  
  9.  เร่ือง   สถานการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2553 และคาดการณ์แนวโน้มปี 2553 – 2554 

 10. เร่ือง   รายงานผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน  
 สังคม 
 11.  เร่ือง   การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน 

 12. เร่ือง  การพิจารณาการสลับหรือเลือ่นวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2554  
 
  ต่างประเทศ 
  13.  เร่ือง  การจัดทําความตกลงโครงการกับองค์การไม้เขตรอ้นระหว่างประเทศ 
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   14.   เร่ือง  การต่ออายุขอ้ตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาต ิ
    สหรัฐอเมริกากับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดิม พ.ศ. 2547 และการจัดทําร่างข้อตกลงความ 
    ร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐฯกับกระทรวง 
    สาธารณสุขฉบับใหม่ พ.ศ.2553 
  15. เร่ือง   องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชมุรัฐภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 
    เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 16  

   
  เรื่องทีค่ณะรฐัมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
   16.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่41  
  17. เร่ือง    สรุปสถานการณ์อทุกภัย ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลอื (ข้อมลู ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2553) 
   18. เร่ือง   สรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสาม ปี 2553 
 
 แต่งต้ัง 
 19.  เร่ือง   แต่งตั้ง 
    1.   แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
    2.   การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
    3.   ขออนุมัตใิห้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในตาํแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง  

4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที ่ 316  /2553  เร่ือง  มอบหมายและมอบอาํนาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี

  
 
 
 

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรอีกีครั้งหน่ึง 
สํานักโฆษกขอเชิญตดิตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรฐัมนตรี 

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. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคัซีนแหง่ชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาต ิพ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญตัิที่เสนอ
คณะรฐัมนตรตีรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอว่า 
  1. สํานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตซิึง่ได้จัดตั้งข้ึนตามมติคณะกรรมการวัคซีนแหง่ชาติเมือ่วันที่ 24 มกราคม 
2550 ได้ประเมินสถานการณ์การพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยพบว่ามีความก้าวหน้าด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่             
ประชาชนได้อย่างครอบคลุม และการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโดยองค์การอนามัยโลก แต่ด้านการวิจัย
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และพัฒนาวัคซีนมีความก้าวหน้าน้อย การพัฒนาวัคซีนไม่สามารถดําเนินการตอ่เพ่ือเข้าสู่การผลติวัคซีนในระดับอตุสาหกรรมได ้
และจากการจัดทํา “แผนที่ทางเดินของวัคซนี 5 ชนิด”  ได้แก่ วัคซีนเดงก่ี วัคซีนไขส้มองอักเสบเจอ ีวัคซีนบีซีจีหรอืวัคซีนป้องกันวัณ
โรคชนิดใหม่ วคัซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ ่และวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนและตับอกัเสบบี ซึ่งถูกจัดลําดับความสําคัญไว้ใน
นโยบายวัคซีนแห่งชาติไดช้ี้ให้เห็นศักยภาพ และส่วนที่ขาดในการวิจัยพัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนแต่ละชนิด ซึ่งจําเป็นตอ้งเร่งรัด
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามนโยบายวัคซนีแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวัคซนีแห่งชาติได้มมีติให้ผลักดันการดําเนินการดังกล่าว 
ดังน้ี 
   1.1 การจดัตั้ง “สถาบันวัคซีนแห่งชาต”ิ เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนอย่างเป็นทางการ ตามที่กําหนดไว้
ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
   1.2 การบริหารจัดการวัคซีนแตล่ะชนิดอย่างครบวงจรในรูปแบบโครงการ 
   1.3 การพัฒนาบุคลากรตลอดวงจรของการพัฒนาวัคซีนทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว 
   1.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ โรงงานผลิตวัคซีนในระดับก่ึงอุตสาหกรรมและระดับอตุสาหกรรม 
รวมทั้งกรอบโครงสร้างและอัตรากําลังของหน่วยงานควบคุมกํากับคุณภาพวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็งมากข้ึน 
   1.5 การสนับสนุนการผลติวัคซีน โดยกลไกตา่ง ๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายการเลือกใช้วัคซีนที่ผลติใน
ประเทศ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประชาชน 
  2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีแล้ว แต่สํานักงาน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตเิป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ไมม่ีอํานาจหน้าทีแ่ละกฎหมายรองรับ ไม่มคีวามอสิระ
คล่องตัวในการดําเนินงาน และงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดําเนินการให้เกิดความก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในการ
วิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซนีเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวัคซนี ดังน้ัน 
เพ่ือให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเกิดการบูรณาการดําเนินงานด้านวัคซีนอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพจนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายวัคซีนแห่งชาติในการพ่ึงตนเองด้านวัคซนี และมีความมั่นคงในการมีวัคซีนที่จําเป็นสําหรับการป้องกัน
ควบคุมโรค  สามารถลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการระบาดของโรคติดตอ่ท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดการสญูเสยีทางเศรษฐกิจ
และสังคม และนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นผู้นําในภูมิภาคดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ  
  3. สําหรับงบประมาณดําเนินการ จําแนกเป็นรายปี รวม 4 ปี เป็นจํานวนเงิน 198.5 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นงบ    
ค่าตอบแทนบุคลากร งบดําเนินงานปกติ และงบขับเคลือ่นงานตามนโยบาย 
  4. ได้จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแลว้เห็นชอบด้วย  

สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
1. กําหนดให้มคีณะกรรมการวัคซีนแห่งชาต ิประกอบด้วยนายกรัฐมนตรเีป็นประธานกรรมการ กรรมการ 

โดยตําแหน่ง และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และใหค้ณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีตามที่กําหนด (ร่างข้อ 5 แ ละร่างข้อ 10) 
2. กําหนดให้มคีณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น 

ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการคัดเลือก และให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนด (ร่างข้อ 11 และร่างข้อ 14) 

3. กําหนดให้จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายในกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย 
ให้สถาบันมอีํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด และให้ปลดักระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันฯ จากข้าราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ร่างข้อ 15 และร่างข้อ 16) 

4. กําหนดให้งบประมาณทีใ่ช้ในกิจการการพัฒนางานด้านวัคซีนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินจาก          
งบประมาณรายจ่ายประจําปีจากกรมควบคุมโรค เงินอดุหนุนจากรัฐบาล และให้เงินและทรัพย์สนิที่ไดม้าทั้งหมดยกเว้นงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี เป็นเงินบํารุงของสถาบัน (ร่างข้อ 20) 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญติัพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 จํานวน 4 ฉบับ  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่    พ.ศ. .... 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข และอตัราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการ
เฉพาะราย พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข และอตัราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนท่ี หรือ
ข้อมลูทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข และอตัรา
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือทีด่ิน หรอืการอนุรักษด์ินและนํ้าเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. .... จํานวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอว่า 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชอบด้วยกฎหมายแห่ง
พระราชบัญญตัิพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 18 และมาตรา 20 ในการสํารวจความอดุมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความ
เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการสาํรวจเพ่ือกําหนดเขตอนุรักษ์ดินและนํ้าในทีด่ินที่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครอง รวมทั้งให้
หน่วยงานของรัฐมอีํานาจในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและยกเว้นการเก็บค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดนิ การปรับปรุง
ดินหรอืทีด่ิน หรืออนุรักษด์ินและน้ํา การบริการแผนท่ีหรอืข้อมลูทางแผนท่ี ให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง  
  2. ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2553 เมือ่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 คร้ังที่ 3/2553 เมือ่วันที่ 
30 เมษายน พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไดม้ีมตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว
แล้ว 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนกังานเจ้าหน้าท่ี    พ.ศ. ....  
1.1 กําหนดใหอ้ธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินเป็นผูอ้อกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบท้ายกฎ 

กระทรวงน้ี (ร่างข้อ 1 และรา่งข้อ 2)  
   1.2 กําหนดรูปแบบของรูปถ่ายที่จะตดิบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดอืน
ก่อนวันที่ย่ืนคําขอ ขนาด 2.5 X 3.0 เซนตเิมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว หรอื
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึง่ตนสังกัด (ร่างข้อ  3) 
   1.3 กําหนดระยะเวลาการใชบั้ตรตอ้งไม่เกินหกปีนับแต่วันออกบัตร (ร่างข้อ 4) 

2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลกัเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการวเิคราะห์ 
ตรวจสอบตวัอย่างดินเปน็การเฉพาะราย พ.ศ. ....  
   2.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์ให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดนิเป็นการเฉพาะรายให้ย่ืนคําขอ 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน หรอืให้ยืน่ตอ่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินทอ้งที่ซึ่งท่ีดินน้ันตัง้อยู่  (ร่างข้อ 1) 
   2.2 กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินให้เป็นไปตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง  
(ร่างข้อ 2) 
   2.3 กรณีเกษตรกรให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ตรวจสอบตวัอย่างดินเพ่ือปรับปรุงดินหรอืทีด่ิน เพ่ือ
เกษตรกรรมของตน ให้ได้รับการยกเว้นตามรายการบัญชที้ายกฎกระทรวง (ร่างข้อ 3)  
   2.4 กําหนดความหมายของคาํว่า “เกษตรกร” (ร่างข้อ 4)  
   2.5 ในกรณีส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้กรมพัฒนาทีด่ินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่าง
ดินเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ลดอตัราค่าใช้จ่ายครึ่งหน่ึง สําหรับการตรวจสอบในโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล หรือ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิหรอืจัดซือ้สารเคมฯี ให้ยกเว้นอตัราค่าใช้จ่าย (ร่างข้อ 5)  

3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลกัเกณฑ ์วิธกีารและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่  
หรือข้อมูลทางแผนทีเ่ปน็การเฉพาะราย พ.ศ. ....  
   3.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์ให้กรมพัฒนาที่ดินบริการแผนที่หรือข้อมลูทางแผนท่ี ให้ย่ืนคําขอ ณ กรมพัฒนา
ท่ีดิน หรือสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต หรอืสถานีพัฒนาท่ีดนิท้องทีซ่ึ่งที่ดนิน้ันตั้งอยู่ (ร่างข้อ 1)  
   3.2 แผนที ่หรอืข้อมลูทางแผนท่ีที่ให้บริการ กรมพัฒนาทีด่ินสงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริการทําการ
เปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา จําหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของแผนท่ี หรือข้อมลูทางแผนที่แก่บุคคลที่สาม
โดยเดด็ขาด (ร่างข้อ 2)  
   3.3 อตัราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที ่หรือข้อมลูทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายให้เป็นไปตามบัญชที้าย
กฎกระทรวง (ร่างข้อ 3) 
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   3.4 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีทําข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดนิเพ่ือแลกเปลีย่น
แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ซึ่งได้ปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจนแล้วใช้ประโยชน์ทางราชการร่วมกันทัง้สองฝ่ายให้ไดรั้บการยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (ร่างข้อ 4)  

4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด หลกัเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดิน 
หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและนํ้าเปน็การเฉพาะราย พ.ศ. .... 
   4.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์ให้กรมพัฒนาที่ดินทําการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดนิและนํ้า            
เป็นการเฉพาะราย ให้ย่ืนคําขอ ณ กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องท่ีซึง่ที่ดินน้ันตั้งอยู่ (ร่างข้อ 1)  
   4.2 อตัราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดิน  หรอืทีด่ิน หรือการอนุรักษด์ินและนํ้าเป็นการเฉพาะรายให้เป็นไป
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (ร่างข้อ 2) 
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคนื  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบรเิวณท่ีทีจ่ะ
ดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน  ร่างประกาศสํานกันายกรัฐมนตร ีเร่ือง กําหนดให้การเวนคนือสังหาริมทรัพย์เป็นกรณท่ีีมี
ความจําเปน็โดยเร่งด่วน  และร่างประกาศสํานกันายกรฐัมนตรี เรื่อง กําหนดใหก้ารเข้าใช้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่ง
มวลชนเปน็กรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี้ําเงินชว่งหวัลําโพง – บางแค และชว่งบางซ่ือ – ท่าพระ 
จํานวน 8 ฉบบั  
  คณะรฐัมนตร ี  
   1. อนุมตัิหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  และใหส้่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ดําเนินการตอ่ไปได้   
   2. เมือ่ร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน 4 ฉบับ ตามขอ้ 1. มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  หากกระทรวงคมนาคมได้
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว เห็นว่าหากเนิ่นช้าจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือ
ประโยชน์อื่นของรัฐ ฯลฯ ตามความในมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และตามความ
ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญตัิว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ฯ ก็ให้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
จํานวน 4 ฉบับ ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาตามกระบวนการของกฎหมายตอ่ไป    
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องที่เขตปทมุวัน เขตบางรัก เขตป้อม
ปราบศัตรพู่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ทีจ่ะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ใน
ท้องที่เขตปทมุวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร  เขตธนบุร ีเขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจรญิ 
เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี  
    1.1 กําหนดวันใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกา  ตั้งแต่วันที ่7 กรกฎาคม 2554 (ร่างข้อ 2)  
   1.2 กําหนดระยะเวลาใช้บังคับ 4 ปี (ร่างข้อ 3)  
   1.3 กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  และกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะดําเนินการเพื่อ     
กิจการขนส่งมวลชน ในทอ้งที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศตัรพู่าย เขตสมัพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอก
ใหญ ่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนทีท่้ายพระราชกฤษฎีกาฯ (ร่างข้อ 6)   
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบรเิวณที่ทีจ่ะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซ่ือ เขตบางพลัด เขต
บางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีดิ่นในบรเิวณท่ี
ท่ีจะดําเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องทีเ่ขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ ่และเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มสีาระสําคัญดังน้ี  
   2.1 กําหนดวันใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกา  ตั้งแต่วันที ่7 กรกฎาคม 2554 (ร่างข้อ 2)  
     2.2 กําหนดระยะเวลาใช้บังคับ 4 ปี (ร่างข้อ 3)  
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    2.3 กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  และกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะดําเนินการเพื่อ          
กิจการขนส่งมวลชน ในทอ้งที่เขตบางซือ่ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ (ร่างข้อ 6)   
   3. ร่างประกาศสํานกันายกรัฐมนตร ีเร่ือง กําหนดใหก้ารเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในทอ้งที่เขตปทุมวัน เขตบาง
รัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบรุี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นโดยเร่งด่วน และ ร่างประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหก้ารเข้า
ใช้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ ์เขตพระ
นคร เขตธนบรีุ เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจําเปน็และ
เร่งด่วน  เป็นการกําหนดใหก้ารเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน  และการกําหนดให้การเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชนเปน็กรณีที่มีความจําเป็นและเรง่ด่วน  ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศตัรู
พ่าย เขตสมัพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ ่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
   4. ร่างประกาศสํานกันายกรัฐมนตร ีเร่ือง กําหนดใหก้ารเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในทอ้งที่เขตบางซ่ือ เขตบาง
พลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ ่และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณทีี่มีความจําเปน็โดยเร่งดว่น  และร่าง
ประกาศสํานักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง กําหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชนในท้องท่ีเขตบางซื่อ เขตบาง
พลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ ่และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณทีี่มีความจําเปน็และเร่งด่วน  เป็นการ
กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน  และการกําหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรพัย์เพ่ือกิจการ
ขนส่งมวลชนเป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนในทอ้งที่เขตบางซือ่ เขตบางพลัด เขตบางกอกนอ้ย เขตบางกอกใหญ่ และเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร   
 
4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํา
รับรอง  และคา่ธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นและบริษัทจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาํหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกีย่วกบับริษัท
มหาชนจํากัด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ    
   คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร  
การขอสําเนาเอกสารพรอ้มคํารับรอง  และค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวกับหา้งหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... และ            
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อม  คํารับรอง และ                
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามทีก่ระทรวงพาณิชย์เสนอ  และให้ส่ง               
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้      
  ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า  โดยที่กฎกระทรวงกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร  
การขอสําเนาเอกสารพรอ้มคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวง
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสาํเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง  และค่าธรรมเนียมอื่นท่ี
เก่ียวกับบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2549 ที่ใช้บังคับอยู่  มบีทบัญญตัิบางประการไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือให้การ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมลูธุรกิจสามารถครอบคลมุ  และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปล่ียนแปลง
ไป  จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงทั้งสองฉบับที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบัน    
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสาร
พร้อมคํารับรอง  และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเกี่ยวกบัห้างหุน้สว่นและบรษิัทจํากัด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไข
กฎกระทรวงกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง  และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหา้งหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2549 โดยปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการถ่ายข้อมลูที่ได้จดัทําจาก
ระบบคอมพิวเตอร์  และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ขอ  
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   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสาร
พร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วกับบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มสีาระสําคัญเป็นการแก้ไขกฎกระทรวง
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสาํเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่
เก่ียวกับบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2549 โดยกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการถ่ายข้อมลูที่ได้จดัทําจากระบบคอมพิวเตอร์และการถา่ย
โอนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ขอ  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาให้นําราคาปานกลางของทีดิ่นท่ีใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องทีป่ระจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 
2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี สําหรับป ีพ.ศ. 2554 พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของทีด่ินท่ีใชอ้ยู่ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชใ้นการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี สําหรับปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้ 
   ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจะตอ้งเริ่มดาํเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2554 เป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญตัิกําหนดราคาปานกลางของทีด่นิสําหรับการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่ พ.ศ. 2529 ที่กําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินทีใ่ชอ้ยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 
2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2529 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปี พ.ศ. 2530 และปีต่อ 
ๆ ไปตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด  แต่โดยที่การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินและอตัราภาษีบํารุงท้องที่ให ้            
เหมาะสมแก่สภาพการณ์ในปัจจุบัน  รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และอตัราการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ใหม่ยังไม่แล้ว
เสร็จ  จึงสมควรให้นําราคาปานกลางของทีด่ินทีใ่ชอ้ยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ใน
การประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปี พ.ศ. 2553 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2554 ด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่า           
การกระทรวงการคลังในฐานะผู้ร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ได้เหน็ชอบในหลักการแล้ว   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)  
  2. ให้นําราคาปานกลางของท่ีดินทีใ่ช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้
ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2553 มาใชใ้นการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2554 (ร่างมาตรา 3) 
 

เศรษฐกิจ 
6. เรื่อง การจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเสน้ในสต็อกของรัฐบาลในตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้นํามันสําปะหลังเส้นในสตอ็กของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
(AFET) มาจําหน่ายเป็นการท่ัวไป ตามมตคิณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง คร้ังที่ 8/2553 (ครั้งที่ 21) วันที่ 19 พฤศจิกายน 
2553 ตามทีร่องนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณครีี) ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเสนอ  โดยให้กระทรวงพาณิชย์รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ควรดําเนินการให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและราคาผลติภัณฑ์มันสําปะหลังที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเป็นประโยชน์
และลดภาระของภาครัฐมากที่สุด ไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง รายงานว่า  
  1. สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงัในปี 2551/52 ขณะน้ันประสบปัญหาราคาตกต่ํา จึงมีนโยบายให้
ระบายผลติภัณฑ์มันสําปะหลังทั้งในตลาดทั่วไปและในตลาด AFET เพ่ือสร้างอํานาจตอ่รองในการจําหน่าย รวมทัง้ใช้เป็นเกณฑ์ราคา
เปรียบเทียบจากการจําหน่าย และส่งเสริมให้มีการซื้อขายในตลาด AFET ด้วย 
  2. คณะอนุกรรมการด้านการตลาดมันสําปะหลังภายใต้คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังได้แต่งตัง้คณะทํางาน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเส้นในสตอ็กของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) โดยมีปลัดกระทรวง
พาณิชย์เป็นประธานคณะทํางาน มีอํานาจหน้าที่พิจารณากําหนดแนวทางในการจําหน่ายมันสําปะหลังเส้นในสต็อกของรัฐบาล โดย
ใช้กลไกในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการประมูลแบบใช้ส่วนตา่งของราคาที่ผูป้ระมลูยินดีจ่ายกับราคา      
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มันสําปะหลังเส้นในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (Basis) โดยองค์การคลังสินค้าได้ประกาศจําหน่ายมันสําปะหลังเส้น
ดังกล่าว เมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และเสนอคณะอนุกรรมการด้านการตลาดมันสําปะหลังพิจารณาเห็นชอบส่วนต่างราคามัน
สําปะหลังเส้น ท่ีส่วนต่างราคา + 0.05 ถึง + 0.45 บาท/กก. ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมตใิหช้ะลอการจําหน่ายไว้ก่อน เน่ืองจากอยู่
ระหว่างการดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2552/53 ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่เสถียรภาพราคา   
  3. คณะกรรมการนโยบายมนัสําปะหลัง  ในคราวประชมุครั้งท่ี 8/2553 (คร้ังที่ 21) วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มี
มติเห็นชอบให้นํามันสําปะหลังเส้นในสตอ็กของรัฐบาลตามที่ให้จําหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) มา
จําหน่ายเป็นการทั่วไป เน่ืองจากสถานการณ์ตลาดและราคาผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลังเปลี่ยนแปลงจากปี 2551/52 ประกอบกับ
ผลติภัณฑ์มันสาํปะหลังมีการเก็บรักษามานานคุณภาพอาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตอ้งใชร้ะยะเวลาดําเนินการประมาณ 2-3 เดอืน 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่น ๆ เพ่ิมขึน้ และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552 ให้
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังนําผลการพิจารณาเสนอคณะรฐัมนตรี  ก่อนที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่จะดําเนินการให้
เกิดผลในทางปฏิบัติตอ่ไป   
 
7. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ 3/2553 (ครัง้ที่ 132) 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบและรบัทราบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(กพช.) ครั้งที่ 3/2553                
(ครั้งที่ 132) เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2553 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  

 1.  เร่ืองเพื่อพจิารณา 
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รไีฟน์น่ิง จํากัด  
 1.1  รับทราบมติ กพช. ที่เหน็ชอบให้แก้ไขสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกล่ันปิโตรเลียมตาม              

หลักการและตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด 
 1.2  มอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับไปเจจากับบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จํากัด (SPRC) เพ่ือ 

กําหนดระยะเวลาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เหมาะสม และดําเนินการแก้ไขสัญญาจัดสรา้งและประกอบ
กิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมตอ่ไป 

       1.3 เห็นชอบให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด  
(มหาชน) และกลุ่มบริษัทเชฟรอน 
  2.  เร่ืองเพื่อทราบ 
   2.1  มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าใหแ้กผู่้ประสบอุทกภัย 
   เห็นชอบแนวทางการดําเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอทุกภัยตามที่กระทรวงพลังงาน
เสนอ และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปดําเนินการ 
โดยให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กํากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย 
   2.2  การขอสว่นเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษสําหรับ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา 
   เห็นชอบให้ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSSP) และ            
ผู้ผลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) สาํหรับอําเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี ในจังหวัดสงขลาเพิ่มจากเดิม โดยกําหนดส่วนเพ่ิม
สําหรับโครงการที่ผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมข้ึนอีก 1.50 บาท/กิโลวัตต-์ชัว่โมง และพลังงานหมุนเวียน
เชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังนํ้าขนาดเล็ก และขยะ เพ่ิมข้ึน 1.00 บาท/กิโลวัตต-์ชัว่โมง โดยให้มผีลบังคับใช้กับโครงการที่ยัง
ไม่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าในพ้ืนที่ 4 อําเภอดังกล่าวและโครงการพลังงานหมุนเวียนที่จะเสนอขายไฟฟ้าในอนาคต 
   2.3  แนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
   เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
   2.4  โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ระบบ Cogeneration และ
พลังงานหมุนเวียน 
    2.4.1  เห็นชอบในหลักการของโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมผู้ผลติไฟฟ้ารายเล็ก
ระบบ Cogeneration และพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งให้ กฟผ. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกีย่วข้องตอ่ไปดว้ย 
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    2.4.2  มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการเพ่ือให ้กฟผ.ดําเนินโครงการขยายระบบ
ไฟฟ้าฯ แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในปี 2558 
   2.5  การดําเนินการตามบันทกึความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา           
โครงการไฟฟ้าพลังนํ้าฝายบ้านกุ่ม 
   เน่ืองจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าฝ่ายบ้านกุ่มได้ครบกําหนดตามที่ระบุใน 
MOU แล้ว ดังน้ันที่ประชุมมมีตใิห้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือให้ได้ข้อยุตติอ่ไป 
   2.6  แนวทางการคํานวณราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และอัตราค่าบริการสถานี LNG           
(LNG Receiving Terminal Tariff)  
    2.6.1  เห็นชอบนโยบายและแนวทางการคํานวณราคา LNG และอตัราค่าบริการสถานี               
LNG ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
    2.6.2  รับทราบกรอบหลักเกณฑ์การคํานวณอตัราค่าบริการสถานี LNG และมอบหมายให้ กกพ. 
ดําเนินการกําหนดหลกัเกณฑ์การคํานวณอตัราค่าบริการสถานี LNG ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการ           
พลังงาน พ.ศ. 2550 ตอ่ไป 
   2.7  การปรับแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าในระยะสั้นเพ่ือรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้ 
    2.7.1  เห็นชอบตามแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน 
    2.7.2  เห็นชอบให้ขยายการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยระบบผลติไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วม (Cogeneration) เพ่ิมเติมอีกประมาณ 1,500 เมกะวตัตโ์ดยพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากบัญชีรายชื่อเสนอขายไฟฟ้าผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration ปี 2553 ที่ กกพ. ดําเนินการอยุ๋ตามมติ กพช. เมือ่วันที ่24 สิงหาคม 
2552 
   2.7.3  มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกฟผ.ไปดําเนินการตามข้อ 2.7.1  และ 2.7.2  เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป 
 
8.  เร่ือง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร ป ี2553/54 รอบที่ 1  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที ่1  
ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งท่ี 5/2553 และคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ครั้งที่ 8/2553 ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในพ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ทีม่ีเอกสารสิทธิและตกหล่น
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/53 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการผลติข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ดังน้ี 
   1) เกษตรกรทีต่กหล่นไม่ไดข้ึ้นทะเบียนผู้ปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2552/53 ให้คณะกรรมการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลติผลการเกษตรระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงว่าเป็นเกษตรกรท่ีมีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ปี 2552/53 จริง และใหม้ีการดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54 ตามขั้นตอน
ปกติ โดยพ้ืนทีป่ลูกตอ้งไม่มากกว่าการเพาะปลูก ในปี 2552/53 สําหรับเกษตรกรทีอ่ยู่ในเขตปฏิรูปที่ดนิและที่ราชพัสดุ ให้มี
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาในคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลติผลการเกษตรระดบั
จังหวัดด้วย 
   2) เกษตรกรทีไ่ม่ได้ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ (ทพศ.3) ปี 2552/53 แต่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.01) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/53 ตามข้อเทจ็จริงและใหม้กีารดําเนินการ
ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54 ตามข้ันตอนปกติ โดยพื้นที่ปลูกตอ้งไม่มากกว่าที่แจ้งไว้ในทะเบียน
เกษตรกร ปี พ.ศ. 2552/53 
   3) เกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2552/53 และขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ขอข้ึนทะเบียนผู้ปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) เพ่ิมข้ึนใน ปี 2553/54 ให้มีการดําเนินการข้ึนทะเบียนผู้ปลกูข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54 ไดต้ามข้ันตอนปกตโิดยพื้นที่ปลูกตอ้งไม่มากกว่าการเพาะปลูก ปี 2552/53  
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   4) เกษตรกรทีไ่ม่ได้ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ (ทพศ.3) ปี 2552/53 แต่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว 
(ทพศ.1) และหรือทะเบียนปลูกมันสําปะหลัง (ทพศ.2) ปี 2552/53 ปรบัเปล่ียนอาชีพมาปลูกข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ปี 2553/54 และขอ
ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ให้มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54  ไดต้าม
ข้ันตอนปกต ิโดยพ้ืนที่ปลูกตอ้งไม่มากกว่าพ้ืนที่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1) และหรือข้ึนทะเบียนผู้ปลูกมันสําปะหลัง (ทพศ.2) ท่ี
แจ้งไว้ในปี 2552/53 
   5) เกษตรกรทีไ่ม่ได้ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ (ทพศ.3) และทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ปี 
2552/53 ปรับเปลี่ยนอาชีพมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2553/54 และขอข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) เห็นควรไม่
ผ่อนผันให้ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54 เนือ่งจากเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่นอกเหนือจาก
พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิเพ่ิมข้ึน 
   6) เกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54 และอยู่ระหว่างรอการทํา
ประชาคมแต่ประสบภัยธรรมชาตใิห้คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกร หากพบเศษซากต้น
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในแปลงให้มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทพศ.3) ปี 2553/54 ตามข้ันตอนปกต ิ
  2. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสตัว์ (ทพศ.3)  
ปี 2553/54 ในส่วนของการข้ึนทะเบียนเกษตรกร การทาํประชาคม และการออกหนังสือรับรองให้เกษตรกรเป็นสิน้สุดวันที ่31 
ธันวาคม 2553 และขยายระยะเวลาการทําสัญญาประกันรายได้เป็นสิ้นสุดวันที ่31 มกราคม 2554 
  3. เห็นชอบการขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลัง ปี 2553/54 กรณท่ีีเกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ ใหผ้อ่นผันหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลกูมันสําปะหลัง ปี 2553/54   กรณีที่เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ  โดยให้เกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนการปลูก             
มันสําปะหลัง (ทพศ. 2) ปี  2553/54  และอยู่ระหว่างรอการทําประชาคมแต่ประสบภัยธรรมชาตใิห้คณะกรรมการตรวจสอบระดับ
ตําบลตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกร หากพบเศษซากตน้มันสําปะหลังในแปลงใหม้ีการดําเนินการข้ึนทะเบียนการปลูก           
มันสําปะหลัง (ทพศ.3) ปี 2553/54 ตามข้ันตอนปกต ิและขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก     
มันสําปะหลัง ปี 2553/54 ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การประชาคมและการออกหนังสอืรับรองให้เกษตรกร เป็นสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
  4. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการทําสัญญาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2554 เป็นสิ้นสดุวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2554 และขยายระยะเวลาการใช้สทิธิประกันตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2553/54 จากเดมิที่
กําหนดระยะเวลาการใช้สทิธิของเกษตรกรตั้งแต่วันเก็บเก่ียวท่ีระบุในหนังสือรับรองแต่ไม่ก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2553 และตอ้งไม่เกิน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เป็นไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2554 
 
9. เรื่อง  สถานการณเ์ศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2553 และคาดการณ์แนวโน้มป ี2553 – 2554 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบสถานการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2553 และคาดการณ์แนวโนม้ปี 2553 – 2554  
ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  

สาระสําคัญของเร่ือง 
                      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เผยแพรต่ัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2553 และคาดการณ์แนวโน้มปี 2553 - 2554  เมือ่วันจันทร์ท่ี 22 พฤศจกิายน 2553 โดยมีสาระสําคัญ
สรุปไดด้ังน้ี 

1. สถานการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2553  
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2553 ขยายตัวร้อยละ 6.7 โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลกและความมั่นใจของนักลงทุน ส่งผลใหท้ั้งการส่งออกการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนยังคงขยายตัวอย่าง
ตอ่เน่ือง หากปรับปัจจัยฤดกูาลแล้ว เศรษฐกิจไทยหดตัวจากไตรมาสสองของปี 2553 ร้อยละ 0.2 (% QoQ SA) เป็นการหดตัวเป็น
สองไตรมาสตดิตอ่กัน และ รวม 9 เดอืนแรกของปี 2553 เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.3 

1.1  ภาคการส่งออก มลูค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสน้ีสูงถึง 49,721  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นมลูค่าที่สูงที่สดุในประวัติการณ์ โดยขยายตัวร้อยละ 22.2 เมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกหลัก ไดแ้ก่ 
ยานพาหนะและชิ้นส่วน แผงวงจรรวม เครื่องปรับอากาศ และ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 60.1  17.0  38.2 และ 93.9 ตามลําดบั
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ตลาดส่งออกหลักยังคงขยายตัว ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ยกเว้นตลาดออสเตรเลียท่ีลดลงเนื่องจากการลดลงของ
การส่งออกทองคําที่ยังไม่ขึ้นรูป และผลติภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าประเภท 
โครงกอ่สร้าง  

1.2  ภาคการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ นักทอ่งเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยใน
ไตรมาสนี ้มีจํานวน 3.69 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 เมือ่เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสที่แล้ว ที่มีจํานวน 2.86 ล้านคน เป็นการเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย และอินเดีย ทีข่ยายตัวร้อยละ 
78.7 26.9 และ 28.1 ตามลาํดับ อัตราการเข้าพักอยู่ท่ีระดับรอ้ยละ 48.4 เทียบกับรอ้ยละ 47.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให ้GDP ในสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 10.1 เมือ่รวม 9 เดอืน นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจํานวน 11.2 ล้านคน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.4 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

1.3  การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในไตรมาสน้ีขยายตัวร้อยละ 5.0 มีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มข้ึน
ของรายได้เกษตรกร จากราคาพืชผลหลักที่เพ่ิมข้ึน เช่น ราคายางพารา (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70.0) มันสําปะหลัง (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 121.6) 
และข้าวโพดเลีย้งสัตว์ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.7) ประกอบกับภาวะการจ้างงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 อตัราการว่างงานอยู่ในระดับต่ําที่ร้อยละ 0.9 ส่งผลใหผู้้บริโภคมคีวามเชือ่มั่นในการจับจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน เห็นได้
จากดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในไตรมาสน้ีอยู่ที่ระดับร้อยละ 80.5 ปรับตัวดีข้ึนจากร้อยละ 75.9 ในไตรมาสที่ผ่านมา รวม 9 
เดือน การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 5.1 

1.4  การลงทนุภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 14.5 เป็นการขยายตัวในการก่อสร้างที่เรง่ตัวข้ึน เห็นได้
จากพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 18.1 เร่งตวัขึ้นจากร้อยละ 10.8 ในไตรมาสท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการก่อสร้างทีอ่ยู่
อาศัยในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล   ส่วนการลงทุนในเคร่ืองจักรเครือ่งมอืชะลอตัว แตย่ังอยู่ในอัตราที่สูงดชันีความเช่ือมั่นของนัก
ธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) เฉลี่ยในไตรมาสน้ีอยู่ที่รอ้ยละ 50.4 ปรับตัวดีข้ึนจากรอ้ยละ 49.3 ในไตรมาสที่ผ่านมา 
รวม 9 เดอืน การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 15.4 

2.  แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยในป ี2553 
จากภาวะเศรษฐกิจไทยในสามไตรมาสแรกของปี 2553 ที่ขยายตัวสูงถงึร้อยละ 9.3 และเมือ่พิจารณา

จากดัชนีชี้วัดตา่งๆ สศช. ได้ปรับประมาณการอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2553 เป็นร้อยละ 7.9 อตัราเงินเฟ้อเท่ากับ          
ร้อยละ 3.2 และดุลบัญชีเดนิสะพัดเกินดลุร้อยละ 4.3 ของ GDP โดยมปัีจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสีย่ง ดังน้ี 

2.1  ปัจจัยสนบัสนนุการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวไดด้ีและ
เอื้อตอ่การส่งออกของไทย นอกจากน้ี โครงสร้างตลาดการส่งออกมีการกระจายตัวมากขึ้น (2) การลงทุนยังคงขยายตัวอย่างตอ่เน่ือง 
จากแรงส่งของการส่งออกและการบรโิภคในประเทศ (3) การท่องเท่ียวปรับตัวดีขึ้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีข้ึนแล้ว สภาพ
อากาศที่เอื้ออาํนวยต่อการทอ่งเที่ยว (4) สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และตลาดทุนและตลาดพันธบัตร
เอื้ออํานวยตอ่การระดมทุนของภาคธุรกิจ และ (5) อตัราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ํา เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศท้ังการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน 

2.2  ปัจจัยเสีย่งและข้อจํากัด ประกอบด้วย (1) การแข็งค่าของเงินบาท (2) ผลจากปัญหาอทุกภัยที่
เกิดขึ้นทําให้ผลผลติสินค้าเกษตรทีส่ําคัญลดลง และจะส่งผลใหร้าคาสินค้าเกษตรสูงขึน้ เป็นแรงส่งให้อตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงข้ึน (3) ความผันผวนของราคาน้ํามันและ(4) การบริโภคสินค้าคงทนลดลง เน่ืองจากการปรับเข้าสู่ฐานที่สูงข้ึน 

3.  แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยในป ี2554 
สศช. คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 ชะลอตัวจากร้อยละ 

7.9 ในปี 2553 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับรอ้ยละ 2.5 - 3.5 และดุลบัญชีเดนิสะพัดเกินดลุร้อยละ 3.3 ของ GDP โดยมีปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

3.1  ปัจจัยสนบัสนนุการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป ี2554  
1)  แรงส่งจากการขยายตัวในปี 2553 ทําให้มีการขยายตวัต่อเน่ือง สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับภาคเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอุปสงค์ภายในประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2554  
2)  ครัวเรือนมรีายได้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก (1) การปรับเงินเดือนและค่าจ้างข้ันต่ํา            

(2) ราคาสินค้าเกษตรทีม่ีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (3) การปรับเพ่ิมวงเงินงบประมาณปี 2554 จะทําใหก้ารใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสูงข้ึน               
(4) อัตราการว่างงานเฉล่ียที่อยู่ในระดับต่ํา และ (5) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับดีข้ึนอย่างตอ่เน่ือง 
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3)  อตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้อยู่ในระดับต่ําเน่ืองจาก (1) การดําเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ(2) ประเทศกําลงัพัฒนาหลีกเลี่ยงการขึ้นอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือ
ลดผลกระทบจากปริมาณเงินไหลเข้าและการแข็งค่าของอตัราแลกเปลี่ยน 

3.2  ปัจจัยเสี่ยงและข้อจํากัดที่ควรระมัดระวังในปี 2554 
1)  การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง โดยเฉพาะการฟ้ืนตัวของ              

กลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่อุปสงค์ของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีความผันผวน              
เมื่อรวมกับเคร่ืองมือทางด้านนโยบายการเงินการคลังที่มีอยู่อย่างจํากัด จะทําให้ทั้งสองประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวในระดับต่ํา  

2)  สถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งของคนในสังคม แม้ว่าจะมีความสงบมากข้ึน
จากช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ถือว่ายังไม่มั่นคง ส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนต่างชาติที่ชะลอการลงทุนในประเทศไทย และเป็นอุปสรรคสําคัญตอ่การพัฒนาในด้านอื่นๆ 

3)  สถานการณ์การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบ
จาก (1) ความแปรปรวนของสภาพอากาศและผลกระทบของปัญหาอุทกภัย (2) การแข็งค่าของเงินบาทและเมื่อเทียบกับการอ่อนค่า
ลงของเงินด่องของเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งสําคัญในการส่งออกข้าว 

4)  การไหลเข้าและออกของเงินทุนเคล่ือนย้าย ซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศหลัก
ชะลอตัว ทําใหม้ีการเคลื่อนย้ายเงินมาสู่ประเทศกําลังพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีผลทําให้ค่าเงินของภูมิภาค
น้ี รวมถึงค่าเงินบาทของไทยได้แข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการส่งออกลดลง รวมทั้งการเข้ามาเก็ง
กําไรในตลาดทุนและตลาดอสงัหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ระดับราคาสินทรัพย์ (Asset Price) สูงข้ึน โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในตลาดอสังหาริมทรัพย์  

5)  การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม นับเป็นอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งต่อ
การขยายตัวของอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นในช่วงท่ีเศรษฐกิจกําลังฟ้ืนตัว แต่ผู้ผลิตก็ไมส่ามารถผลิตสินค้าตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ ทําใหโ้อกาสการขยายตัวของธุรกิจลดลงตามไปด้วย  

6)  แรงกดดันจากเงินเฟ้อซึ่งอาจจะเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีราคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วเน่ืองจากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเพิ่มข้ึนของอัตราเงินเฟ้ออาจนําไปสู่การปรับอัตรา           
ดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตามการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียยังมีความเสี่ยงต่อการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ และนําไปสูการแข็งค่าของ
เงินบาท 

4.  แนวทางการบริหารเศรษฐกิจในป ี2554 
4.1 เร่งฟ้ืนฟูผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2553 ทั้งด้านการชดเชยรายได้เกษตรกร และระบบ

สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน นอกจากน้ีเร่งวางแผนในระยะยาวในการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรและบริโภค ทั้งในกรณีภัยแล้ง  
และอุทกภัย 

4.2 บริหารจัดการด้านราคาสินค้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้ม          
ปรับตัวสูงข้ึนจากความเสียหายจากอุทกภัย และต้นทุนการผลิตทีม่ีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน  

4.3 ส่งเสริมและจูงใจให้ภาคธุรกิจส่งออกใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีผลติภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้ และมีต้นทุนต่ํา  

4.4 เร่งแก้ปัญหาและบริหารจัดการแรงงานท้ังในส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยนํ้าท่วม และ          
แรงงานที่ขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และแนวโน้มการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศที่เพ่ิมข้ึน  
 4.5 เร่งรัดการดําเนินการตามแผนการปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาต ิ
 
10. เรื่อง  รายงานผลการดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
   คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ        
ดังน้ี    
   เรื่องเดิม  
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  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการจัดให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่
127 ตอนพิเศษ 73 ง วันท่ี 11 มิถุนายน  2553 และนายกรัฐมนตรีไดม้อบหมายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี             
(นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) เป็นประธานกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชมุชน เมื่อวันที ่23 มิถุนายน  2553 ซึ่งตามข้อ 
10 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวกําหนดว่า  ในวาระเร่ิมแรกให้ดําเนินการสาํรวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนดชมุชนในพ้ืนที่
นําร่องจํานวนไม่น้อยกว่าสามสิบพ้ืนที่ภายในหน่ึงร้อยยีส่บิวันนับแต่วันที่ระเบียบน้ีใชบั้งคับ (ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2553)  
   ผลการดําเนนิการที่ผ่านมา  
  คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มโีฉนดชมุชนได้มคํีาสั่งที่ 3/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 แต่งตั้ง
คณะทํางานสํารวจและตรวจสอบพ้ืนทีใ่นการจัดใหม้โีฉนดชมุชนจํานวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะทํางานสํารวจและตรวจสอบ
พ้ืนที่ในการจัดให้มโีฉนดชุมชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และภาคกลาง โดยมอบหมายให้คณะทํางานดังกล่าว
ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนทีนํ่าร่องจํานวน 58 ชุมชน  จากจํานวนชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน
เสนอขอให้จัดโฉนดชุมชน จํานวน 88 ชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชมุชนในการประชุม คร้ังที่ 3/2553 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ไดพิ้จารณาผลการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนทีชุ่มชนจํานวน 58 ชุมชน  ของคณะทํางานสาํรวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดใหม้ีโฉนดชุมชนทัง้ 4 ภาค  แล้วมีมติเห็นชอบให้ชุมชน รวม 35 ชุมชน ดําเนินงานตามข้ันตอนเพื่อจัดใหม้ี
โฉนดชุมชนตอ่ไป  ซึ่งชุมชนดงักล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่รับผิดชอบดแูลที่ดิน ดังน้ี  1. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม จํานวน 17 ชมุชน  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 9 ชมุชน  3. กระทรวงคมนาคม จํานวน 
1 ชมุชน 4. กระทรวงการคลัง จํานวน 3 ชุมชน  5. กระทรวงมหาดไทย  จํานวน 14 ชุมชน  6. กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชมุชน 
 

สังคม 
 
11. เรื่อง  การจัดต้ังศนูย์ความเปน็เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเปน็องค์การมหาชน 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในคราวประชมุเมือ่วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2553  ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร.  ดังน้ี 
  1. ให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน ในกํากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  2. กําหนดเงือ่นไขในการจัดตั้งให้มีการประเมินความคุม้ค่าของศูนย์ความเป็นเลิศฯ เมื่อดําเนินการครบ 3 ปี     
หากพบว่าไม่คุ้มค่าก็ให้ยุบเลกิ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และ ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายสําหรับใชใ้นการประเมินความคุ้มค่าอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3. ใหศู้นย์ความเป็นเลิศฯ เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที ่2 ประเภทบริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะดา้นหรือ       
สหวิทยาการ  โดยมอีัตราเงินเดือนผูอ้ํานวยการอยู่ระหว่างข้ัน 100,000 – 250,000 บาท  และอตัราเบ้ียประชมุกรรมการอยู่
ระหว่างขั้น 6,000 – 16,000 บาทต่อเดอืน โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 26 มกราคม 2553 (เร่ือง การ
ขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจดัตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2552) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และให้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
ให้สอดคลอ้งกบับทบาทภารกิจที่ปรับใหม ่ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตอ่ไป   
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
     
12. เรื่อง การพิจารณาการสลบัหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2554  
  คณะรฐัมนตรพิีจารณาเร่ืองการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2554 ตามที่สํานักเลขาธิการ     
คณะรฐัมนตรีเสนอ แล้วมีมต ิดังน้ี 
  1. ให้วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยว 
เชิงครอบครัว  
  2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงาน รับไปพิจารณาตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกับข้อกฎหมายต่อไป 
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  3. ในกรณีที่หน่วยงานใดท่ีมภีารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันดังกล่าว
โดยกําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกหรอืเลือ่นไปจะเกิดความเสียหายหรอืกระทบตอ่การให้บรกิารประชาชน ใหหั้วหน้าหน่วยงาน
น้ันพิจารณาดําเนินการตามทีเ่หน็สมควร โดยมใิห้เกิดความเสยีหายตอ่ทางราชการและประชาชน  
 
 

ต่างประเทศ 
13. เรื่อง การจัดทําความตกลงโครงการกับองคก์ารไม้เขตร้อนระหวา่งประเทศ 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ ท้ัง 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในการจัดทําความตกลงโครงการ PPD 139/07 Rev.1 (M) การเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของ
ชาต ิ“Strengthening of the National Forest Information System” และความตกลงโครงการ PD 470/07 Rev.1 (F)  
การพัฒนาและการดําเนินงานเร่ืองเกณฑ์และตัวชี้วัดสําหรับการจัดการอย่างย่ังยืนของสวนป่าและป่า “Development and 
Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of Planted Forests and Community 
Forests”  
  2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้ลงนามในความตกลงโครงการท้ังสองฉบับดังกล่าว โดยเมือ่คณะรฐัมนตรี      
เห็นชอบแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสอืมอบอํานาจ (Full Powers) เพ่ือใหอ้ธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้แทนรัฐบาลลงนาม
ในความตกลงโครงการข้างต้นตอ่ไป  
ท้ังน้ี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไป
พิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า องค์การไม้เขตรอ้นระหว่างประเทศ 
(International Tropical Timber Organization : ITTO) มีหนังสือจํานวน 2 ฉบับ ส่งร่างความตกลงโครงการ PPD 139/07 
Rev.1 (M) และร่างความตกลงโครงการ โครงการ PD 470/07 Rev.1 (F) พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาให้กรมป่าไม้เพ่ือ
พิจารณาให้มีการลงนามโดยผู้แทนรัฐบาลไทยและกรมป่าไม้ แล้วส่งให้ ITTO เพ่ือดําเนินการตอ่ไป ซึ่งท้ังสองโครงการ   มี
สาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
 

สาระสําคัญ โครงการ PPD 139/07 Rev.1 (M) โครงการ PD 470/07 Rev.1 (F) 
เป้าหมายของ           
โครงการ 

ปรับปรุงการตัดสินใจในการจัดการป่าไม้ในระดับ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชาติ จังหวัด อําเภอ และหน่วย
จัดการป่าไม ้

เพ่ือเพ่ิมปริมาณไม้และของป่าจากแหล่งที่         
ถูกกฎหมายและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ของ     
โครงการ 

วางแผนการดาํเนินงานและองค์ประกอบตา่ง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบข้อมูล
สารสนเทศป่าไม้ของชาต ิ 

เพ่ือพัฒนาระบบของเกณฑแ์ละตัวชี้วัด ซึง่รวม 
ชุดเกณฑ์และตัวชี้วัดของประเทศที่สามารถ
ปฏิบัติได้ภายใต้บริบทของการป่าไม้ของประเทศ 
ระบบการตรวจตดิตามกระบวนการควบคุมที่
พอเพียงสําหรับการตรวจตดิตามการขนส่งไม้ 
และมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเพียงพอในการ
ดําเนินการในเรื่องน้ี  

หนว่ยงานดําเนินการ 1. หนว่ยงานบริหารโครงการ กรมป่าไม ้
2. หนว่ยงานรว่มดําเนนิงาน กรมอุทยาน            
แห่งชาต ิสตัวป่์า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

1. หนว่ยงานบริหารโครงการ  กรมป่าไม ้
2. หนว่ยงานรว่มดําเนนิงาน กรมอุทยาน           
แห่งชาต ิสตัวป่์า และพันธุ์พืช 

ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดอืน 24 เดอืน  
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งบประมาณใน          
การดําเนินการ 

116,005 ดอลลาร์สหรฐั แบ่งเป็น  
1. งบประมาณ ITTO จํานวน 84,505                
ดอลลารส์หรัฐ 
2. งบประมาณสมทบจากกรมป่าไม้ในรูปของ        
สิ่งของและบุคลากรสนับสนุน (in kind) จํานวน 
31,500 ดอลลาร์สหรัฐ (เจียดจ่ายจากงบประมาณ
ปกติที่กรมป่าไม้ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ
ต่าง ๆ)  

258,674 ดอลลาร์สหรฐั แบ่งเป็น 
1. งบประมาณ ITTO จํานวน 209,574              
ดอลลารส์หรัฐ 
2. งบประมาณสมทบจากกรมป่าไม้ในรูปของ       
สิ่งของและบุคลากรสนับสนุน (in kind) จํานวน 
49,100 ดอลลาร์สหรัฐ (เจียดจ่ายจาก           
งบประมาณปกติที่กรมป่าไมไ้ด้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณต่าง ๆ) 

ความรับผิดชอบของ
รัฐบาลไทย 

มาตรา 8 ข้อ 8.02 (b) กําหนดให้รัฐบาลจะต้องดําเนินการที่จําเป็นทุกอย่างเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีการ
ยกเว้นภาษีศุลกากรอย่างเหมาะสมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นําเข้า ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ ที่จําเป็นตอ่การ
ดําเนินโครงการซึ่งจะตอ้งเสียภาษี ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีอ่าจมรี่วมมาด้วยจากวัสดุ โดยการ
ยกเว้น หรือจัดลงในบัญชีของโครงการ และเงินทุนของโครงการจะไม่ไดรั้บการอนุมตัิใหนํ้าไปชําระ       
ค่าภาษีศุลกากร หรอืภาษีอื่น ๆ  
มาตรา 8 ข้อ 8.03 กําหนดให้รัฐบาลตกลงว่า ITTO ไม่ต้องรับผดิชอบตอ่ภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บ หรอื
ภาษีอื่น ๆ  ทีอ่าจบังคับใชต้อ่อุปกรณ์ วัสด ุและเคร่ืองมอืต่าง ๆ ที่นําเข้า สําหรับโครงการเงินทุนของ
โครงการที่จะไม่ได้รับการอนุมัตใิห้นําไปชําระค่าภาษีศุลกากรหรือภาษีอืน่ ๆ  

 
 
14.  เร่ือง การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างศูนย์ควบคุมและป้องกนัโรคแห่งชาติสหรัฐอเมรกิากบั
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดิม พ.ศ. 2547 และการจัดทําร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างศูนย์ควบคุมและ
ป้องกนัโรคแหง่ชาติ สหรฐัฯกับกระทรวงสาธารณสุขฉบบัใหม่ พ.ศ.2553 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทัง้ 2 ข้อ  ดังน้ี 
  1.  ขอ้ตกลงการแก้ไข และขยายเวลากรอบความร่วมมือดา้นการศึกษาวิจัยและการดําเนินโครงการสาธารณสุข
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และบริการประชาชน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช 2547 ออกไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 รวมทั้งให้ความเห็นชอบตอ่ร่างหนังสือตอบของ
กระทรวงการต่างประเทศ ถึงสถานเอกอัครราชทตูสหรฐัฯ ประจําประเทศไทย ท้ังน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง           
ร่างหนังสือดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไมต่้องเสนอ                
คณะรฐัมนตรพิีจารณาอีกครัง้  
  2.  ร่างกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ ซึ่งใช้ชือ่ว่า “Agreement Amending and Extending the Research and 
Technical Collaboration between the Ministry of Public Health of Thailand and the US Centers for Disease 
Control and Prevention,  Department  of  Health  and  Human Services” โดยมฉีบับแปลเป็นภาษาไทยว่า “ข้อตกลง   
แก้ไขเพ่ิมเตมิและขยายระยะเวลาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ และการศึกษาวิจัยระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
ไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พุทธศักราช 
2553” 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า 
  1.  กระทรวงสาธารณสุขได้มคีวามร่วมมือดา้นสาธารณสุขกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์ควบคุมและป้องกัน
โรคแห่งชาติ ตอ่เน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้รับการขยายเวลาหลายคร้ัง โดยครั้งสดุท้ายในปี พ.ศ. 2547 ได้ขยายระยะเวลาความ
ร่วมมือฯ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 โดยก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค     
แห่งชาต ิสหรฐัอเมริกาได้เริม่จัดทําข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม ่เพ่ือรองรับการดําเนินงานระยะตอ่ไปใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ป็นปัจจุบันของทั้งสองประเทศ แต่การจัดทาํข้อตกลงความร่วมมอืฉบับใหม่จําเป็นตอ้งใช้เวลาเป็นอย่างมากในการ
ประสานงาน ตรวจสอบความสอดคลอ้งกับกฎหมายและระเบียบของทั้งสองฝ่าย และปรับร่างเอกสารจนเลยกําหนดเวลาสิ้นสดุของ
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การขยายเวลากรอบความร่วมมือฉบับเดมิ (วันที่ 17 มิถุนายน 2552) ท้ังน้ีอยู่ภายใต้การรับทราบ และพยายามผลกัดันแก้ไขของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมริกาประจาํประเทศไทย 
  2.  ในช่วงปี พ.ศ.2553   กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาตฯิ ได้ร่วมกันเร่งรัดจัดทํา
ร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ ซึ่งใช้ชื่อว่า “Agreement Amending and Extending the Research and Technical 
Collaboration between the Ministry of Public Health of Thailand and the US Centers for Disease Control and 
Prevention, Department of Health and Human Services” โดยมฉีบับแปลเป็นภาษาไทยว่า “ข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ขยายระยะเวลาโครงการความร่วมมอืด้านวชิาการ และการศึกษาวิจัยระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย และศูนย์       
ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของประเทศสหรฐัอเมรกิา พุทธศักราช 2553”          
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือใช้เป็นกรอบความร่วมมือตอ่เน่ืองจากฉบับเดิม พร้อมกันน้ี กระทรวงสาธารณสุข
ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เสนอให้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติม และขยายระยะเวลา
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดมิ ซึ่งสิ้นสดุเมือ่วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ตอ่ไปอีกจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอแก่      
การจัดทําและลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม ่
 
15. เรื่อง  องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้ารว่มการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 16  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัที่ 16 โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เป็นหัวหน้า
คณะ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังน้ี หากมีการประชุมครั้งต่อไป ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เป็นหวัหน ้าคณะผูแ้ทนไทย ให้นําเสนอนายกรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบโดยไมต่อ้งขอความ      
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรอีกี  
 

เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
 
16.  เร่ือง  สรปุสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่41  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที ่41  ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การช่วยเหลือด้านการเกษตร และผลกระทบด้านการเกษตร ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปไดด้ังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งประเทศ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด และ
พัทลุง  
 สถานการณน์้าํ 
 1. สภาพน้ําในอ่างเกบ็นํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (29 พฤศจกิายน 2553) มีปริมาณนํ้าท้ังหมด 
55,189 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน    
(55,410 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 221 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 31,348 ล้านลูกบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 43 
ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (58,268 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็นรอ้ยละ 79) จํานวน 3,006 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (29 พฤศจิกายน 2553) มีปริมาณนํ้าทัง้หมด 51,678 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(51,874 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
จํานวน 196 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 28,155 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 
2552 (55,006 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79) จํานวน 3,328 ล้านลกูบาศก์เมตร  
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 สภาพน้ําในอา่งเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สริิกต์ิิ และป่าสักชลสิทธิ ์
ปริมาตรน้ําในอ่างฯ ปริมาตรน้ําใชก้ารได้ ปริมาณน้ําไหลลง

อ่างฯ 
ปริมาณน้ํา
ระบาย อ่างเก็บ

น้ํา ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอ่างฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอ่างฯ 

วันน้ี 
เม่ือ
วาน 

วันนี ้
เม่ือ
วาน 

ปริมาณน้ํารับได้อีก 

1.ภูมิพล 8,774 65 4,974 37 10.34 8.03 5.00 5.00 4,688 
2.สิริกิติ ์ 7,791 82 4,941 52 5.47 7.80 7.02 6.99 1,719 
ภูมิพล+
สิริกิติ ์

16,565 72 9,915 43 15.81 15.83 12.02 11.99 6,407 

3.แควน้อยฯ 752 98 716 93 1.60 1.61 2.59 2.59 17 
4.ป่าสักชล
สิทธิ ์

857 89 854 89 0.52 0.52 1.75 1.75 103 

รวม 4 อ่าง
ฯ 

18,179 74 11,485 46 17.93 17.96 16.36 16.33 6,522 

           หนว่ย : ล้านลกูบาศกเ์มตร 
  อ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ในเกณฑน์้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 22 อ่าง  ดังน้ี 
 

 
ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใชก้ารได้ ปริมาณน้ําไหลลง

อ่างฯ 
ปริมาณนํ้า
ระบาย 

อ่างเก็บน้ํา 
ปริมาตร

น้ํา 
% ความ
จุอ่างฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอ่างฯ 

วันนี ้ เม่ือวาน วันนี ้ เม่ือ
วาน 

ปริมาณน้ํา 
รับได้อีก 

1.สิริกิติ ์ 7,791 82 4,941 52 5.47 7.80 7.02 6.99 1,719 
2.แม่งัดฯ 272 103 250 94 0.38 0.19 0.32 0.30 0 
3.ก่ิวลม 104 93 100 89 3.80 3.23 4.79 3.45 8 
4.กิว่คอหมา 187 110 181 106 0.54 0.12 1.67 1.67 0 
5.แควน้อยฯ 752 98 716 93 1.60 1.61 2.59 2.59 17 
6.ห้วยหลวง 122 103 117 99 0.00 0.00 0.05 0.05 0 
7.จุฬาภรณ์ 159 97 115 70 0.10 0.24 0.91 0.96 5 
8.อุบลรตัน์ 2,325 96 1,744 72 0.00 2.80 9.15 8.89 107 
9.ลําปาว 1,241 87 1,156 81 0.00 0.00 0.00 1.24 189 
10. ลําตะคอง 343 109 316 101 2.30 1.01 0.79 0.00 0 
11.ลําพระเพลิง 105 95 104 94 0.10 0.11 0.00 0.00 4 
12.มูลบน 115 82 108 77 0.15 0.15 0.00 0.00 26 
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 2.
  
  
  
  
  

 การชว่ยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนพ้ืนที่น้ําท่วม ดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 1 ฉบับ 
พ้ืนที่ที่ควรเฝ้าระวัง ไดแ้ก่ ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1 จังหวัด คอื จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต ้9 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดชุมพร นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ภูเก็ต 
กระบ่ี สตลู และตรัง  
 2. สนับสนุนเครือ่งสูบน้ําเคลื่อนที่ เคร่ืองผลกัดันน้ํา รถบรรทุก ดังน้ี 
  2.1 เครื่องสูบนํ้าเคลื่อนที่ จํานวน 538 เครื่อง ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 4 จังหวัด จํานวน 8 เครื่อง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด จํานวน 86 เครื่อง ภาคกลาง 13 จังหวัด 293 เครื่อง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด จํานวน 4 เครื่อง ภาคใต้ 8 
จังหวัด จํานวน 147 เครื่อง 
  2.2 เคร่ืองผลกัดันนํ้า จํานวน 77 เคร่ือง ได้แก่ จังหวัดสพุรรณบุรี (17) กรุงเทพฯ(7) พระนครศรอียุธยา (17) 
นครปฐม(20) สงขลา(16)  
  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 3,043,105 กโิลกรัม (เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 41,480 กิโลกรัม)  แร่
ธาตุและเวชภัณฑ์ 6,834 ชดุ (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 143 ชดุ) และดูแลสุขภาพสตัว์ 593,575 ตัว (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ทีผ่่าน
มา 36,242 ตวั) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใชก้ารได้ ปริมาณนํ้าไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณนํ้า
ระบาย 

อ่างเก็บน้ํา 
ปริมาตร

น้ํา 
% ความ
จุอ่างฯ 

ปริมาตร
น้ํา 

% ความ
จุอ่างฯ 

วันนี ้ เม่ือวาน วันนี ้ เม่ือ
วาน 

ปริมาณน้ํา 
รับได้อีก 

13.ลําแซะ 244 89 237 86 0.28 0.00 0.00 0.00 31 
14.สิรินธร 1,585 81 754 38 0.83 0.83 0.00 0.00 381 
15.ป่าสักฯ 857 89 854 89 0.52 0.52 1.75 1.75 103 
16.ทับเสลา 161 101 153 96 0.16 0.00 0.16 0.16 0 
17.กระเสียว 248 103 208 87 0.60 0.25 0.06 0.06 0 
18.ขุนด่านฯ 214 96 209 93 0.07 0.06 0.22 0.31 10 
19.คลองสี
ยัด 

404 96 374 89 0.00 0.00 1.65 1.15 16 

20.บางพระ 96 82 84 72 0.07 0.10 0.08 0.07 21 
21.หนอง
ปลาไหล 

163 99 149 92 0.64 0.64 0.42 0.42 1 

22.ประแสร์ 242 98 222 90 0.08 0.08 0.20 0.44 6 
หนว่ย : ล้านลูกบาศก์
เมตร 
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 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 พ้ืนที่ประสบภัย 2,757,236 ไร่  ได้ดําเนินการสํารวจแล้ว (ณ วันที่ 19 พ.ย.53) พบว่าเป็นพื้นท่ีเสียหายสิน้เชงิแลว้ 
1,137,460 ไร ่แบ่งเป็น ข้าว 1,047,476 ไร ่พืชไร่ 77,439 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 12,545 ไร่ เกษตรกร 120,319 ราย  
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 26 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 51 จังหวัด พ้ืนทีป่ระสบภัย 7,291,649 ไร ่แยกเป็น ข้าว 5,549,125 ไร ่ พืชไร่ 1,542,063 ไร่  พชืสวนและอื่นๆ 200,461 
ไร่  เกษตรกร 602,461 ราย 
 3. ช่วงภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้ และไม่รวมพ้ืนที่
ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี สตลู สงขลาพื้นที่ประสบภัย 900,757 ไร่ แยกเป็น ข้าว 374,375 พืชไร่ 39,763 ไร่  พืชสวน
และอื่นๆ 486,619 ไร่ เกษตรกร 331,732 ราย 
 พื้นทีป่ระสบภัย (ยางพารา) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 พ.ย. 53) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนราธิวาส กระบี่ พัทลุง ปัตตานี สตลู สงขลา ชุมพร ระนอง ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี พ้ืนทีป่ระสบภัย 212,074 ไร่ 

จํานวน พื้นทีป่ระสบภัย (ไร่) ช่วงภัย 
จังหวัด 

เกษตรกร 
(ราย) ข้าว พืชไร่ พืชสวน รวมทั้งสิน้ 

1 ส.ค. - 30 ก.ย.53 53 293,947 2,441,369 283,617 32,250 2,757,236 
1 ต.ค. – 26 พ.ย.53 51 602,719 5,549,125 1,542,063 200,461 7,291,649 
1 พ.ย. – ปัจจุบัน  
(เฉพาะภาคใตแ้ละไม่รวม
ยางพารา) 

12 331,732 374,375 39,763 486,619 900,757 

ยางพารา 1 พ.ย.– ปัจจุบัน      
(ภาคใต้) 12 - - - 212,074 212,074 

รวม  1,228,398 8,364,869 1,865,443 931,404 11,161,716 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและเรอืประมง ดังน้ี 
 1. พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แบง่เป็น 2 ชว่งภัย 
  1.1 ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 23 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) 
ประสบภัยทั้งสิน้ 53 จังหวัด เป็นพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 148,563 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 580,306 ตารางเมตร เกษตรกร 89,799 
ราย ได้ดําเนินการสํารวจแลว้ (ณ วันที่ 23 พ.ย. 53) พบว่าพื้นท่ีเพาะเล้ียงเสียหายแลว้ 19,116 ไร่ และ 14,342 ตารางเมตร 
  1.2 ช่วงภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปัจจุบัน  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย จํานวน 
12 จังหวดั ได้แก่จังหวัด ชมุพร พังงา ระนอง สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เป็นพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 26,979 ไร่ และกระชังเลีย้งสัตว์นํ้า 152,330 ตารางเมตร เกษตรกร 21,204 ราย 

พ้ืนทีป่ระสบภยั 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  
(เฉพาะภาคใต)้ 

12 21,204 26,979 152,330 

รวม 67 111,003 175,542 732,636 
  2 เรือประมง ชว่งระหว่าง วนัที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมลู 
ณ วันที่ 12 พ.ย. 53) ประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น 10 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี 
กระบ่ี ตรัง พัทลุง ชุมพร จํานวน 1,096 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 67 ลํา เรอืประมงพ้ืนบ้าน 1,029 ลํา 
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 ด้านปศุสตัว ์ แบ่งเปน็ 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 24 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) 
ประสบภัยท้ังสิ้น 42 จังหวัด เกษตรกร 163,669 ราย สัตวไ์ด้รับผลกระทบ 22,378,286 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 436,200 ตัว 
สุกร 444,217 ตัว แพะ - แกะ 30,294 ตัว สัตว์ปีก 21,472,945 ตัว แปลงหญ้า 39,407 ไร ่
 2. ช่วงภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ ปัจจุบัน  (ข้อมลู ณ วันที่ 25 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง สตลู ปัตตานี นราธิวาส สงขลา กระบ่ี ยะลา ชมุพร สุราษฎร-์
ธานี เกษตรกร 115,025 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 5,360,066 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 259,074 ตวั สุกร 237,172 ตัว แพะ - 
แกะ 46,656 ตัว สตัว์ปีก 4,811,794 ตัว แปลงหญ้า 6,305 ไร่ 

ประสบภัย 

ช่วงภัย เกษตรกร 
(ราย) 

โค-
กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

แพะ-
แกะ
(ตัว) 

สัตว์ปกี 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

แปลง
หญ้า 
(ไร่) 

1 ส.ค. – 25 
พ.ย.53 

163,669 436,200 444,217 30,294 21,472,945 22,378,286 39,407 

1 พ.ย. – 
ปัจจุบัน 
(เฉพาะภาคใต้) 

115,025 259,074 237,172 46,656 4,811,794 5,360,066 6,305 

รวม 278,694 695,274 681,389 76,950 26,284,739 27,738,352 45,712 
 
 
17.  เรื่อง   สรปุสถานการณ์อุทกภัย ภัยหนาว และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ข้อมูล ณ วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณอ์ุทกภัย ภัยหนาว และการใหค้วามช่วยเหลอื (ข้อมูล ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 
2553)  ของกระทรวงมหาดไทย สรุปไดด้ังน้ี  
  สรุปสถานการณ์อุทกภัยเนือ่งจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่า มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ และพายุดีเปรสชัน่
บรเิวณอ่าวไทยตอนล่าง (ระหว่างวนัที ่10 ตุลาคม - 29 พฤศจกิายน 2553) 
    1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันท่ี 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2553) 
    1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2553 บริเวณความ
กดอากาศสูงและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกาํลังอ่อนลง ทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงข้ึน
เล็กน้อย และมีหมอกเพ่ิมข้ึนในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจายและคลื่นลมในอา่วไทยมีกําลังออ่นลง ขอให้ผู้ขับข่ี
ยานพาหนะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางระมดัระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณหมอก  
    1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสารด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 12784 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2553 แจ้งเตือนในช่วงระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2553 ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 (สุราษฎร์
ธานี) เขต 12 (สงขลา) เขต 18 (ภูเก็ต) และจังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส กระบ่ี ตรัง และจังหวัดสตูล เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนกั และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และจดัเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
อย่างต่อเน่ืองตลอด 24  ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
   2. สถานการณ์อุทกภัย 
   2.1 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวนัที ่10 ต.ค. - 29 พ.ย. 2553 อนัเน่ืองมาจากอทิธิพลของรอ่งความกดอากาศ
ต่ําพาดผา่นภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ 
    มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 39 จังหวัด 425 อําเภอ 3,098 ตําบล 26,226 หมู่บ้าน มี
ผู้เสียชีวิต 177 ราย ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 2,002,961 ครัวเรือน 7,038,248 คน พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 7,784,368 ไร่ ซึ่ง
สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 36 จังหวัด 
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      ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 3 จังหวัด 9 อําเภอ 75 ตําบล 438 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
35,305 ครัวเรือน 111,046 คน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด  และจังหวดัพระนครศรอียุธยา  
      2.2 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวนัที ่1 - 29 พ.ย. 2553  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนผ่านภาคใต้ 
      มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในภาคใต้ 
รวม 12 จังหวัด 133 อําเภอ 874 ตําบล 6,197 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 78 ราย ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 609,511 ครัวเรือน 1,932,405 คน ซึ่ง
สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 10 จังหวัด 
      ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 2 จังหวัด 5 อําเภอ 27 ตําบล 169 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 
32,465 ครัวเรือน 104,001 คน ได้แก ่จังหวัดสรุาษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง 
      2.3 การใหค้วามช่วยเหลือของหน่วยงาน 
         2.3.1 จังหวัดที่ประสบภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อส. อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อนในเบ้ืองต้นแล้ว และจะไดด้ําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ จากเงินทดรองราชการ (งบ 50 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเร่งด่วนต่อไป    
         2.3.2 การแจกจ่ายนํ้าดื่มแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ     
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและใหก้ระทรวงมหาดไทย  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับ         
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง จังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาน้ําดืม่สะอาดมอบแก่ผูป้ระสบอุทกภัย 
ซึ่งขณะน้ีมีรายงานผลการแจกจ่ายนํ้า จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ 
บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยธุยา สระบุรี สรุินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี รวม จํานวน 7,726,051 ลิตร 
     3. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
       3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรที่ไดร้ับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยังชีพ
ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มใหผู้แ้ทนพระองค์เดินทางไปมอบ
สิ่งของพระราชทานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแกร่าษฎรในเบ้ืองต้น รวม จํานวน 94,850 ครอบครวั  
      3.2 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารนํ้าใจพระราชทาน
ช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 130,622 ชดุ นํ้าดื่ม 11,014,320 ขวด   ผ้าห่ม 2,200 ผืน เสื้อกันหนาว 2,000 ตัว แก๊สหงุ
ต้ม 1,050 ชดุ หม้อเมเยอร ์1,000 ใบ   รถผลิตนํ้าดื่ม 3 คัน หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และเรือทอ้งแบน 7 ลํา 
      3.3 กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ 
เดินทางไปมอบถุงพระราชทานในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย   รวม จํานวน 19,250 ชดุนมเม็ดจิตรลดา 700 ลัง และส้วมสําเร็จรูป 600 ชดุ   
      3.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิต์ลอดชพี) และพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดใหผู้้แทนพระองค์เดินทางไป
มอบถุงประทานแก่ราษฎร ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 3,500 กลอ่ง 
      3.5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
เพชรบุรี และจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม จํานวน 1,500 ชุด 
  สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ระหว่างวนัที ่1 - 29   พฤศจิกายน 2553) 
          1. การเตรียมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจั้ดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจดัตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่งในเขตพืน้ที่ พรอ้มทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบประจําศูนย์ฯ เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความ
ช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้ับความเดอืดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
    นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ได้จดัตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และที่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย 
   2. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวนัที ่1 - 29 พฤศจิกายน 2553) 
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    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. การให้ความชว่ยเหลือของหนว่ยงาน 
         3.1 จังหวัดที่ไดป้ระกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ (ภัยหนาว) ทั้ง 15 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเคร่ืองกัน
หนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที ่โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 235,398 ชิ้น 
        3.2 บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดใ้ห้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว 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. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบภัยหนาว 
   กองงานพระวรชายาฯ ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดใหผู้้แทนพระองค์ เดนิทางไปมอบ
ถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลําพูน เชียงใหม่ แมฮ่อ่งสอน น่าน 
และจังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม จํานวน 9,000 ถุง นมอดัเมด็จิตรลดา 50 กลอ่ง และนมสด 50 
กล่อง  
  5. การตรวจเย่ียมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  
   รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) พร้อม
ด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์) พรอ้มคณะ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรและมอบเคร่ืองกันหนาวในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ และเดินทางไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือเป็น
ประธาน  จดักิจกรรม โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญแห่งชาต ิเพ่ือสร้างความสมานฉันท์  
 
18. เร่ือง  สรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสาม ปี 2553 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อมลูสรุปรายงานภาวะสังคมไตรมาสสาม ปี 2553  ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปไดด้ังน้ี   
   1.   เศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และรายได้แรงงานไทย: เศรษฐกิจดีข้ึน ทําให้โอกาสในการทํางานและการสร้าง
รายได้ของประชาชนดีข้ึน แตต่ลาดแรงงานตึงตัวมากข้ึนและจะเป็นขอ้จํากัดสําหรับภาคการผลิต ในระยะสั้นคุณภาพชีวิตแรงงานจะ
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและความเสียหายในภาคเกษตร รวมท้ังการสญูเสียรายไดส้่งกลับจากต่างประเทศจากการที่เงินบาทแข็ง             
ค่าขึ้นบ้าง 
          1.1    การจ้างงานเฉลี่ยของไตรมาสสามเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 จากไตรมาสเดียวกันปี 2552 การขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างตอ่เน่ือง ทําใหโ้อกาสในการทาํงานและสร้างรายได้ดข้ึีน อัตราการว่างงานเฉลี่ยลดลงเป็นร้อยละ 0.9 มีผูว่้างงาน
จํานวน 341.0 พันคน จํานวนผู้ประกันตนท่ีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลงเป็น 124,037 คน 
            1.2     ประเด็นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองและเร่งรัดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ 

    (1) ตลาดแรงงานมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นและขาดแคลนแรงงานระดับวิชาชีพในหลายสาขา 
โดยเฉพาะแรงงานระดับก่ึงฝมีือ และแรงงานระดับล่าง และจากการสํารวจความต้องการแรงงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 2553 ใน 6 กลุม่อุตสาหกรรม ได้แก ่ชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองปรบัอากาศและ
เครื่องทําความเย็น และเครือ่งจักรกล พบว่าในช่วง 5 ปีขา้งหน้า (2554–2558) อตุสาหกรรมดังกล่าวมีความตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึน
ประมาณ 248,862 คน โดยสดัส่วนความต้องการแรงงานในระดับการศึกษามัธยมต้น-ปลายมากท่ีสดุรอ้ยละ 52.9 รองมาเป็นความ
ตอ้งการแรงงานระดับวิชาชีพ (ปวช.- ปวส.) ร้อยละ 36 และความต้องการแรงงานระดบัปริญญาตรีรอ้ยละ 11.1 โดยในระดับวิชาชีพมี
ความตอ้งการแรงงานสาขาช่างกลโรงงานมากที่สุด รองลงมาคือสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และช่างยนต์ สําหรับความต้องการ
แรงงานในปริญญาตรีมีความตอ้งการสาขาวิศวกรรมศาสตร์มากท่ีสดุโดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมอตุสาหกรรม เครื่องกล ไฟฟ้าและ
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อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และแมคคาทรอนิกส์ และในภาพรวมของประเทศสัดส่วนผู้สมัครงานตอ่ตําแหน่งงานว่างสะสมยังคงลดลง
ตอ่เน่ือง แสดงถึงความต้องการแรงงานที่มีมากกว่าผู้สมัคร 

    (2) ประเด็นเฝ้าระวังอ่ืนท่ีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตแรงงานได้ในระยะสั้น ได้แก่ 
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อรายได้แรงงานโดยเฉพาะในสาขาการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนประกอบ
หลัก (high local content) และใชแ้รงงานสูง (labour intensive) อาทิ อตุสาหกรรมส่ิงทอ รองเท้า อญัมณีและเครือ่งประดับ เคร่ือง
หนังอุตสาหกรรมการเกษตร อาหารสําเร็จรูปและสินค้าเกษตร เป็นต้น ซึง่จะส่งผลกระทบต่อเน่ืองตอ่รายได้ของแรงงาน และการสญูเสีย
โอกาสในการทํางานและสญูเสียรายได้จากพืชผลการเกษตร การสูญเสียทรัพย์สินจากผลกระทบภาวะนํ้าท่วม รวมท้ังได้รับ
ผลกระทบจากราคาสินค้าอาหารที่มีแนวโนม้ปรับเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการทีผ่ลผลิตเกษตรออกสู่ตลาดลดลง 
  2. สุขภาพประชาชนยังมีความเสี่ยงจากโรคภัยที่ต้องเฝ้าระวังคือ การระบาดของไข้เลอืดออกอย่างตอ่เน่ือง 
การระบาดของโรค มอื เท้าปากเพิ่มข้ึนมาก และในระยะสั้นยังตอ้งเฝ้าระวังโรคที่มากับนํ้าท่วมได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัด 
ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคผิวหนัง และโรคตาแดง นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ป่วยด้วยโรคเอดสโ์ดยรวมมีจํานวนลดลง แต่เยาวชนไทยอายุ 
15–24 ปี และผู้ตดิยาเสพตดิชนิดฉดียังเป็นกลุ่มเสี่ยงทีต่อ้งเฝ้าระวัง ในโอกาสที่วันที ่1 ธันวาคมเป็นวันต้านเอดสโ์ลก น้ันตอกยํ้าวา่ 
ยังมีความจําเป็นในการเฝ้าระวังปัญหาการติดตอ่โรคเอดส์ท่ีครบวงจรทั้งการป้องกัน การเยียวยารักษากลุ่มตดิเชื้อและกลุ่มเด็กตดิ
เชื้อที่เกิดจากพ่อแมท่ีต่ิดเชือ้ รวมทั้งเด็กกําพร้าจากพ่อแมต่ิดเชือ้ที่เสียชวีิตไปแล้ว  
  3. อาชญากรรมเกี่ยวกบัยาเสพติด ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ยังพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดเพ่ิมสูงสดุในรอบ 
9 ปี นอกจากนี้ ปัญหาความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นมีมากข้ึน ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนต่างสถาบันยกพวกทะเลาะ ตีกัน เป็น
ปัญหาเร้ือรังและทวีความรุนแรงข้ึน จะพบว่า มีการใช้อาวุธอันตราย และมีผลกระทบตอ่ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนผู้บริสุทธ์ิ 
  4. เร่ืองเด่นประจําฉบับ “กองทนุสวสัดิการชมุชน...ทางข้างหน้ายังท้าทาย” ซึ่งเป็นการขับเคล่ือนตามกรอบ
นโยบายการพัฒนาไปสู่สังคมสวัสดิการ (Welfare society) ที่เกิดจากพลังร่วมของทุกภาคส่วน ยึดหลักความย่ังยืนและหนุนเสรมิ
การคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจนและผูด้อ้ยโอกาส และการสร้างความเข้มแข็งชมุชน ทั้งน้ี โดยมีประเด็นสําคัญ  ดงัน้ี 
            4.1   กองทุนสวัสดิการชมุชนเป็นทั้งเคร่ืองมอืในการจัดสวัสดิการและการพัฒนาทุนทางสังคม เป็นตัวอย่าง
บทเรียนในการนําทุนทางสังคมที่มอียู่ในชมุชนมาช่วยรองรับการแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญ
สําหรับการพัฒนาในอนาคต ทําให้เกดิการรวมตัวฟ้ืนฟูระบบคุณค่าทุนทางสังคมท่ีมีอยู่มาช่วยเหลอืเก้ือกูลกันในลักษณะของการจัด
สวัสดิการชุมชนจากฐานที่มอียู่ในชุมชน เช่น องค์กรการเงินชุมชนและการบูรณาการกองทุน การออมวันละบาทและกองบุญสัจจะ      
วันละบาท กองทุนสวัสดิการจากศาสนากลุ่มออมทรัพย์และการจัดการทรัพยากร ฯลฯ 
             4.2   การขับเคลื่อนในเรื่องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความคืบหน้ามากข้ึน แต่การขยายให้มีความ
ครอบคลุมทั้งในเชิงพ้ืนที่และกลุ่มยากจน กลุ่มดอ้ยโอกาสน้ันยังมีความท้าทายหลายประการได้แก่ การครอบคลุมกลุ่มผู้ที่ยากจนและ
ผู้ดอ้ยโอกาสอย่างแท้จริง ระยะเวลาในการพัฒนาให้มีความแข็งแกร่ง ความเข้าใจของประชาชน การประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนของ
การปฏิบัติ และการสนับสนุนโดยภาครัฐ นอกจากน้ี รูปแบบการจัดสวัสดกิารที่ฟุ่มเฟือยในบางกองทุนก็จะทําให้มีปัญหาเร่ืองความ
ย่ังยืนได้ในอนาคต ที่สําคัญคือ การนําความรู้จากการพัฒนาชุมชน เช่น บัญชีครัวเรือน การจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ มาวิเคราะห์เพ่ือ
ขยายบทบาทสวัสดิการไปสู่การแก้ปัญหาของครอบครัว เช่น หน้ีสิน การสร้างอาชีพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิกให้ออกกําลัง
กาย ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มากกว่าการจัดสวัสดิการแบบให้เปล่าเฉพาะตัวบุคคล ก็จะเป็นการ
มาช่วยเหลอืเก้ือกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานที่มีเข้ามาเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากองทุน
และชุมชนในดา้นอื่นๆ ต่อไป 
           4.3   ในยามทีเ่กิดภัยพิบัติและความยากลําบากของประชาชน สวัสดิการในเรื่องการเจ็บป่วย และการทําศพก็
นับว่าเป็นแรงหนุนเสริมจากกองทุนสวัสดิการที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ที่ยากจน แมว้่าโดยบทบาทของกองทุนจะ
ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลอืแรก (First aid) อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกองทุนสามารถเป็นศูนย์ข้อมลูเพ่ือการแก้ไขเยยีวยาที่สําคัญ
รวมทั้งการเป็นเครือข่ายในการประสานความช่วยเหลือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากกองทุนมคีวาม
แข็งแกร่งมากข้ึนอาจจะใหส้วัสดิการเพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนเฉพาะหน้าในภาวะท่ีประสบภัยพิบัติไดด้้วย 
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แต่งต้ัง 
 
19.  แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายธวัชชัย วิวัฒน์วรพันธ์  นายแพทย์ 9 วช. (ด้าน
เวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหด้าํรงตําแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 31 
ตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั้งเป็นต้นไป  
 
  2.  การแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรวิทยาแหง่ชาติชดุใหม่ จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุชดุเดมิไดด้ํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสอง
ปีตามวาระแล้ว  โดยมรีายชือ่ดังน้ี 1. นายสันทัด  สมชีวิตา 2. นายพีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ 3. นายทวี  บุตรสุนทร 4. นายกอปร                
กฤตยากีรณ 5. นายประสทิธ์ิ  ผลติผลการพิมพ์ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป  
 
  3.  ขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในตําแหนง่รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิในหลักการให้นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ไปปฏิบัติงานในตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง            
มีกําหนดไม่เกินสี่ปี นับตั้งแตวั่นที่ผู้มอีํานาจสั่งบรรจุตามกฎหมายสั่งให้ออกจากราชการตามนัยพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
การส่ังให้ข้าราชการไปทําการ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ   
 
 4.  คําสัง่สํานกันายกรฐัมนตรี ที ่ 316  /2553  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่  316  /2553 เรือ่ง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายก-    
รัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  ตามทีส่ํานักนายกรัฐมนตรีไดม้ีคําสั่งที่ 308/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี ปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรี   ไปแล้ว น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  
นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ยกเลิกความในส่วนที่ 2 ของคําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรี ท่ี 308/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และให้
ใชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 
“ส่วนที ่2 
 1. รองนายกรฐัมนตรี  (นายสุเทพ  เทือกสบุรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากบัการบริหารราชการแทนนายกรฐัมนตร ีดังนี ้
  1.1.1   กระทรวงกลาโหม 
  1.1.2   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  1.1.3   กระทรวงคมนาคม 
  1.1.4   กระทรวงมหาดไทย 
  1.1.5   กระทรวงยุติธรรม 
  1.1.6   กระทรวงวัฒนธรรม 
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากบัการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรฐัมนตรี  ดังนี ้
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  1.2.1  สํานักข่าวกรองแห่งชาต ิ
  1.2.2  สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
 1.3 กํากับดูแลและลงนามในเอกสารทีเ่กี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
   1.3.1  การขอพระราชทานอภัยโทษ 
 1.3.2  การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
 1.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง รวมทั้งลง
นามมอบอํานาจให้พนกังานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรฐัมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย  และการสั่งการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการคร ูซึง่เรื่องอยู่ระหวา่งการดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีปกครอง  รวมท้ังลงนาม
มอบอํานาจให้พนกังานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณทีี่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.6 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.7   ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
มีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 1.1 - 1.6 ยกเว้น 
  1.7.1  เรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 
  1.7.2  การสถาปนาพระอิสริยยศ  อิสริยศักดิ ์ สมณศักดิ ์
  1.7.3  การแต่งตั้ง  ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ข้าราชการ
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอคัรราชทตูประจําต่างประเทศ  กงสุล  และกรรมการที่มตีําแหน่งหน้าที่
สําคัญ 
  1.7.4  การพระราชทานยศทหาร  ตาํรวจ  ชั้นนายพล 
  1.7.5  การพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
 1.7.6  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทตูหรอืความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการประกาศใชค้วาม
ตกลงระหว่างประเทศ 
 1.7.7  เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม” 

ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
   

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


