


 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/1053                        วันท่ี  8  ธันวาคม  2553 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553  ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี     
  ด้านเศรษฐกิจ 

วาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและเร่งรัดการดําเนนิงานโครงการประกันรายได ้
เกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีรับทราบรายงานผลการติดตามและเร่งรัดการดําเนินงาน 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบท่ี 2 กรณีผลการดําเนินการตรวจสอบข้อมูล 
ร้อยละ 100 ในพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรท่ีมีผลการเปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความแตกต่างกันเกินกว่า 
ร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม  2553 ตามที่สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรเีสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ในระดับพ้ืนที่ได้สุ่มตรวจสอบพ้ืนที่ทั้ง 14 จังหวัด โดยการนํา
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลพ้ืนทีจ่ากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลทางกายภาพในพ้ืนที่มา
เทียบเคียงรวมท้ังสุ่มตรวจสอบพ้ืนที่และสอบถามเกษตรกรซึ่งพบว่า  พ้ืนที่ส่วนใหญ่การแปลพ้ืนที่จากภาพถ่าย
ดาวเทียมระบุว่า ไม่มีการเพาะปลูกในพ้ืนที ่แต่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่แล้ว ปรากฏว่ามีการข้ึนทะเบียน 
และมีการเพาะปลูกจริง และในตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร การแปลพ้ืนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม
ระบุว่าสภาพพ้ืนที่บางส่วนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าสามารถทํานาได้ แต่เกษตรกรในพ้ืนที่
ยืนยันว่าไม่ได้มีการเพาะปลูกในพ้ืนที่ดังกลา่ว และในเดือนเมษายน 2553 ไม่ได้มีภาพถ่ายมาเปรียบเทียบยืนยันอีก
ครั้งเน่ืองจากสภาพอากาศมีเมฆมาก  จึงคํานวณตามท่ีคาดคะเนไว้ในพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากน้ี ยังพบว่าบางพ้ืนที่มี
การเพาะปลูกโดยอาศัยนํ้าจากโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ามาใช้ในการทํานาปรังและในบางพื้นที่ เช่น ตําบลพนอม 
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนตามเอกสารสิทธ์ิ แต่เมื่อทําการเพาะปลูกจริงเกษตรกร
เพาะปลูกน้อยกว่าที่แจ้งขึ้นทะเบียน  เน่ืองจากประสบภัยแล้งหรือมีโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งได้มีการปรับข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่สามารถประมวลข้อค้นพบและสาเหตุของการคลาดเคลื่อนที่
ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับข้อมลูการแปลพ้ืนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม    
  2. คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2553 ได้นําผลการแปลข้อมูลพ้ืนที่การปลูกข้าวปี 2552/53 รอบที่ 2 จากภาพถ่ายดาวเทียมทั้งประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่
รวม 14,862,030 ไร ่ มาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่การข้ึนทะเบียน ผ่านประชาคม และออกใบรับรองแล้ว ข้อมูล  
ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีพ้ืนที่รวม 16,586,976 ไร่ พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1,724,946 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 10.39 ของผลการขึ้นทะเบียน ผ่านประชาคม และออกใบรับรองแล้ว ทั้งน้ี คณะกรรมการติดตาม 
และเร่งรัดฯ มคีวามเห็นว่า ข้อมูลการแปลพ้ืนที่เพาะปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียมเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การวางแผนพัฒนาการเกษตรและในการสอบทานพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีการข้ึนทะเบียนและทําประชาคม  ดังน้ัน 
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ในการดําเนินโครงการประกันรายได้รอบต่อไป หากมีนโยบายในการนําข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการ 
สอบทานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร  ควรให้มีการเร่งดําเนินการและนําสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่อาจทําใหข้้อมูลเกิด 
ความคลาดเคลื่อนมาพิจารณาในการแปลผล และเร่งจัดส่งให้แก่จังหวัด รวมท้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มหีน้าที่
สอบทานในเรือ่งดังกล่าวให้ทันช่วงระยะเวลาการจัดทําประชาคม เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะ 
นําผลการแปลพื้นที่เพาะปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการสุ่มตรวจสอบพ้ืนที่  โดยเจาะลงไปในบางพ้ืนที่ 
ที่ต้องการสุ่มตรวจสอบหรือมีขอ้สงสยัเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการในการลงไปสอบทานในพ้ืนที่  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 10 เรือ่ง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย 
น้ําตาลทรายขัน้สุดทา้ยฤดูการผลิตปี 2552/2553 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทน 
การผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2552/2553 ตามท่ีคณะกรรมการอ้อยและ 
นํ้าตาลทรายเสนอ โดยกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเป็น รายเขต ในอัตราตันอ้อยละ 999.71 บาท ณ ระดับ 
ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กําหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 59.98 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.  
และผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดท้าย เทา่กับ 428.45 บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ   
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 11 เรือ่ง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลติและจําหน่าย 
น้ําตาลทรายขัน้ต้น ฤดูการผลิตปี  2553/2554 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต 
และจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลติปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเสนอ  
ในอัตราตันอ้อยละ 945.00 บาท ณ ระดับค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. โดยกําหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย 
เท่ากับ 56.70 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต 
ปี2553/2554 เท่ากับ 405.00 บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 12 เรือ่ง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
ทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงิน (Straight loan) จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตรา
ดอกเบ้ียผ่อนปรน เพ่ือนํามาช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอัตราตันอ้อยละ 105.00 บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อย 
ในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานนํ้าตาลทรายในฤดูการผลิตปี 2553/2554 จากประมาณการผลผลิตอ้อยเบ้ืองต้น 
ที่ 66 ล้านตัน รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 6,930 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) หรือจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายตาม
ปริมาณอ้อยเข้าหีบจริงฤดูการผลิตปี 2553/2554  
  2. เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551  
ที่เห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายนํ้าตาลทรายอีกกิโลกรัมละ 5.00 บาท เพ่ือเป็นรายได้ของกองทุนอ้อยและ 
นํ้าตาลทราย สําหรับนําไปชําระ หน้ีให้แก่ชาวไร่อ้อย โดยให้กองทุนสามารถนําเงินรายได้จากส่วนที่ปรับขึ้นราคา
นํ้าตาลทรายดังกล่าวไปใช้ในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าหีบในโรงงาน
นํ้าตาลฤดูการผลิตปี 2553/2554 ด้วย  
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  3. อนุมัติแนวทางการจัดการภาระหน้ีของกองทุนในส่วนของชาวไร่อ้อยซึ่งมีอยู่เดิม  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 จาํนวน 4,062 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) รวมกับที่จะขอกู้เพ่ิมจากการประมาณ 
การเบ้ืองต้นอีกจํานวน 6,930 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) รวมเป็นเงินประมาณ 10,992 ล้านบาท (ไม่รวม 
ดอกเบ้ีย) เห็นควรให้กองทุนดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีกับ ธ.ก.ส. ใหส้อดคล้องกับสถานะทางการเงินของ 
กองทุน  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 13 เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีอนุมัติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 200 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี  
โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกัน ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (28 มกราคม 2552) ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขยายวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมจาก 100 ล้านบาท  
เป็น 300 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้ค้าํประกันน้ัน อ.ส.ค.ได้ทําสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2552 ซึง่สัญญา 
ได้หมดอายุไปเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2553 
  2. คณะกรรมการ อ.ส.ค.มีมติให้ อ.ส.ค.ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีออกไปอีก 1 ปี  
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในอนาคตกรณีมีเหตุการณ์นํ้านมดิบล้นตลาด และ อ.ส.ค.ต้องเข้าไปรับซื้อในฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐ เป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ปัญหา อีกทั้ง อ.ส.ค.ยังเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ 
นมโรงเรียน ในส่วนที่เก่ียวด้วยการจัดสรรปริมาณนํ้านมดิบ ปริมาณการจําหน่าย และพ้ืนที่การจําหน่าย ตลอดจน
กํากับดูแลและรับรองคุณภาพนํ้านมดิบ และนมพร้อมด่ืม   
  3. ในปี 2553 อ.ส.ค. มิได้ใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี แต่โดยที ่อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานของรัฐ และยัง 
คงรับหน้าที่เป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ํานมดิบล้นตลาด การมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจึงต้องมีสํารองไว้ใน
วงเงิน 200 ล้านบาท โดยขอให้ กค. ค้ําประกัน   
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 16 เรือ่ง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกร  
ปี 2553/54 รอบท่ี 1  
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  
ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ที่เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผ่อนผันหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 1 ดังน้ี  
  1. ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1) ปี 2553/54 รอบที่ 1 และอยู่ระหว่างรอการ 
ทําประชาคมแต่ประสบภัยธรรมชาติให้คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกร  
หากพบเศษซากต้นข้าวในแปลงให้มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1) ปี 2553/54 รอบที่ 1 ตาม
ขั้นตอนปกติ 
  2. ใหข้ยายระยะเวลาดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54  
รอบที่ 1 ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมจังหวัดชุมพร ในสว่นของการขึ้นทะเบียน 
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เกษตรกร การทําประชาคม และการออกหนังสือรับรองให้เกษตรกรเป็นสิน้สุดวันที ่31 มกราคม 2554 และในส่วน 
การทําสญัญาเป็นสิ้นสุดวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งน้ี เฉพาะพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 18 เรือ่ง รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาทีดิ่นทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ    
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า  
  1. กษ. โดย ส.ป.ก. ได้ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2552  
เมื่อวันที่ 20 มนีาคม  2552 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) เป็นประธาน
กรรมการเห็นชอบให้ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขใน
การจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2552 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 75ง วันที่ 27 พฤษภาคม  
2552 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม  2552 เป็นต้นไป     
   2. ส.ป.ก. ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบดังกล่าว  และถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ
แก้ไขปัญหาทีดิ่นทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค  
  3. เน่ืองจากความต้องการของสภาประชาชน 4 ภาคท่ีใหจ้ัดที่ดินให้เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค
เข้าทํากินภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ประกอบกับเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคมีสมาชิกเป็นจํานวนมากถึง 
1,889 ราย ทีม่ีความประสงค์ขอรับการจัดที่ดินกระจายตัวอยู่ในภาคต่าง ๆ รวม 20 จงัหวัด   
  4. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เป็นประธาน  และมตัีวแทนเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค 
จํานวน 6 ราย เป็นกรรมการ  ได้สรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดําเนินงาน       
  5. คปก. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2553 อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดหาที่ดินฯ ข้อ 13 
โดยเพ่ิมเติมข้อความดังน้ี “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อที่ดินที่มีราคาสูงกว่าระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดหาที่ดินฯ ข้อ 13.4 แต่ไม่เกินราคา
ที่ดินต่อไร่ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อคณะอนุกรรมการจัดหาฯ และ คปจ. เห็นชอบตามข้อ 15 แล้ว ให้นําเสนอ 
คปก. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป” ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 94 ง 
วันที่ 4 สิงหาคม 2553 มผีลบังคับใช้วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปแล้ว   
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

                  ด้านสังคม 
  วาระที่ 20 เรือ่ง การบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเปา้หมายร่วมกัน 
และการจัดทาํตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
                      สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวง 
ในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายรว่มกัน และการจัดทําตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ ดังน้ี 
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  1. ใหส้่วนราชการที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในยุทธศาสตร์สําคัญด้านต่าง ๆ  
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการประเมินผลและที่ศึกษาไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งยุทธศาสตร์ 
ที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหม้ีการดําเนินการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน  
9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน 
ภาคใต้ 3) ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน 4) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพนํ้า)  
5) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คณุภาพอากาศและหมอกควัน) 6) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 7) ยุทธศาสตร์พลังงานผสม 
8) ยุทธศาสตร์เอดส์ 9) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ 
(ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก) โดยให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในยุทธศาสตร์ 
ต่าง ๆ ตามท่ีสาํนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นํายุทธศาสตร์ไปดําเนินการให้เกิดผลร่วมกัน มกีารกําหนดตัวช้ีวัดและ
ประเมินผลสําเร็จร่วมกัน 
  2. ใหส้่วนราชการที่มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบร่วมกันในยุทธศาสตร์สําคัญอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบสูง 
ที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ อีกจํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า  2) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 3) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4) ยุทธศาสตร์การ
กระจายอํานาจ 5) ยุทธศาสตร์การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน 6) ยุทธศาสตร์เยาวชนไทย ทั้งน้ีให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ กําหนดเป้าหมาย
ความสําเร็จและตัวช้ีวัดร่วมกัน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  3. ให้รฐัมนตรีและปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงที่เก่ียวข้องในยุทธศาสตร์สําคัญต่าง ๆ  
ดังกล่าว ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเพ่ือบูรณาการระหว่างกระทรวง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนําร่อง ที่ได้รับการแต่งต้ังจากประธาน 
ก.พ.ร. เพ่ือบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกันและกําหนดตัวช้ีวัดร่วมใน 
ระดับกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหแ้ล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วาระที่ 24 เรือ่ง รายงานผลการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
                      สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการขออนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  โดยการลดขัน้ตอนและ 
ย่นระยะเวลาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ  
และมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ตามท่ีรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เสนอ 
  การดําเนินงาน 
   ประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อทภ.) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี(นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล) ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 
3/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เพ่ือพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว  โดยศึกษาจากรายละเอียดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เสนอให้ 
 

/คณะรัฐมนตร.ี.. 
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว  ซึ่งมี 6 ขั้นตอนใช้ระยะเวลาดําเนินการรวมท้ังสิ้น 80 วัน โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้นําขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  กรณีการใช้เงินทดรอง
ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี  
  ขั้นตอนที่ 1 : การสํารวจความเสียหาย (ใช้ระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เกิดภัย)  
  ขั้นตอนที่ 2 : นําเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  
(ก.ช.ภ.อ./กอ.) (ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 40 วัน นับแต่วันที่เกิดภัย)  
  ขั้นตอนที่ 3 : นําเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  
(ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผ่านการพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ./กอ.)  
  ขั้นตอนที่ 4 : จังหวัดนําเสนอกรม (ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผ่านการ
พิจารณาของ ก.ช.ภ.จ.)  
   ขั้นตอนที่ 5 : กรมนําเสนอกระทรวง (ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากจังหวัด)  
  ขั้นตอนที่ 6 : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการ (ใช้ระยะเวลา
ดําเนินการภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรม)     
                    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรรีับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
 วาระที่ 30 เรือ่ง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครัง้ที่ 42 
 สาระสาํคญั  คอื  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553  
ครั้งที่ 42 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553  สรุปได้ดังน้ี 
  สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งประเทศ 1 จังหวัด 
 สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า  สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ  
(3 ธันวาคม 2553) มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 55,021 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํ้า
ขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด 
 2. สภาพนํ้าท่า ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าปิง วัง ยม และน่าน ตามสถานีสํารวจปรมิาณนํ้าท่า กรมชลประทาน 
พบว่ามีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนพ้ืนที่นํ้าท่วม ดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน –  
3 ธันวาคม 2553 จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันนํ้า รถบรรทุก ดังน้ี 
    2.1 เครื่องสูบนํ้าเคลื่อนที่ จํานวน 454 เครื่อง ในพ้ืนที่ 33 จังหวัด 
    2.2 เครื่องผลักดันนํ้า จํานวน 75 เครื่อง 
    2.3 รถบรรทุก จํานวน 5 คัน  
    2.4 รถแบ็คโฮ จํานวน 21 คัน  
    2.5 รถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน จํานวน 6 คนั 
 

/3. สนับสนุน... 
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  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 3,043,105 กิโลกรมั แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 6,834 ชุด  
และดูแลสุขภาพสัตว์ 593,575 ตัว (เท่าเดิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมา) 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ช่วงภัย  
  1. ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553 (ข้อมลู ณ วันที ่22 ต.ค. 53) ประสบภัย 
จํานวน 53 จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 2,757,236 ไร่  แบ่งเป็น ข้าว 2,441,369 ไร่ พืชไร่ 283,617 ไร ่พืชสวน 
และอ่ืนๆ 32,250 ไร ่เกษตรกร 293,947 ราย  
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 3 ธันวาคม 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย 
จํานวน 52 จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 7,291,936 ไร ่แยกเป็น ขา้ว 5,549,132 ไร่  พืชไร่ 1,542,274 ไร ่พืชสวนและอ่ืนๆ 
200,530 ไร ่ เกษตรกร 602,781 ราย 
 3. ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 ธันวาคม 2553  (ขอ้มูล ณ วันที่ 3. ธ.ค. 53 เฉพาะภาคใต้ 
และไม่รวมพ้ืนที่ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 900,821 ไร่  
แยกเป็น ข้าว 374,375 พืชไร่ 39,763 ไร่  พืชสวนและอ่ืนๆ 486,683 ไร่ เกษตรกร 331,732 ราย 
                     พ้ืนที่ประสบภัย (ยางพารา) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 ธันวาคม 2553  
(ข้อมูล ณ วันที ่3 ธ.ค. 53) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 212,074 ไร ่
 จากพ้ืนที่ประสบภัยทั้งหมด จํานวน 11.26 ล้านไร่  สํารวจแล้ว พบว่า เป็นพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิง  
(ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) จํานวน 4.03 ล้านไร่ คดิเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 9,052.52 ล้านบาท  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 10 จังหวัด 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและเรือประมง  
 1. พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
    1.1 ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 – 3 ธันวาคม 2553  (ข้อมลู ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53 ยกเว้น
ภาคใต้) ประสบภัยทั้งสิ้น 55 จังหวัด เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 161,397 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า  
130,229 ตารางเมตร เกษตรกร 94,328 ราย  
    1.2 ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ 3 ธันวาคม 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53  
เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 30,208 ไร่ และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 
156,472 ตารางเมตร เกษตรกร 22,732 ราย 
  จากพ้ืนที่ประสบภัยข้างต้น  ได้ดําเนินการสํารวจแล้ว (ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53) พบว่าพ้ืนที่เพาะเลี้ยง
เสียหายแล้ว 125,612 ไร่ และ 130,059 ตารางเมตร กรมประมง ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่  
2 พ.ย. 53 โดยขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 5 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
  2. เรือประมง ช่วงระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที ่ 
12 พ.ย. 53) ประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น 10 จังหวัด จํานวน 1,096 ลํา  
  ด้านปศุสัตว์  แบ่งเป็น 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมลู ณ วันที่ 30 พ.ย. 53 ยกเว้น
ภาคใต้) ประสบภัยทั้งสิ้น 42 จังหวัด เกษตรกร 164,264 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 22,378,836 ตัว  
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 53 
เฉพาะภาคใต้) ประสบภัย จํานวน 12 เกษตรกร 115,025 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,360,066 ตัว  
                   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

/ทั้งน้ี... 





ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง

(เรื่องท่ี)

เศรษฐกิจ 3 รายงานผลการติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบท่ี 2

10 การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นํ้าตาลทรายข้ันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2552/2553

11 การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นํ้าตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี  2553/2554

12 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13 ขออนุมัติต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2553/54 รอบท่ี 1 

18 รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค

สังคม 20 การบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และการจัดทําตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

24 รายงานผลการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และรวดเร็ว และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติ

ครม.รับทราบ 30 สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 42 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : กลุ่มประสานราชการ  ปี 53 - 54  :  มิติงานเชิงคุณภาพ

สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553
เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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



รายละเอียด 
 
วันที่ 7  ธันวาคม   2553          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี                                                                                                         
  จากนั้น นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษก 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  กฎหมาย 
 1. เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตาม 
   ความในพระราชบัญญตัิรถยนต์ พ.ศ. 2522  และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน 
   ทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
   ระยะที่ 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 2. เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง พ.ศ. ....  
 
 เศรษฐกิจ 
 3. เร่ือง   รายงานผลการติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

 ปี 2552/53 รอบที่ 2  
 4. เร่ือง  ขออนุมตัิการจัดหาแหล่งเงินสําหรับค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (งานโยธา) และทีป่รึกษา 
   ควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และ 
   ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 5.  เร่ือง  โครงการสินเชือ่เพ่ือช่วยเหลอืผู้ประกอบอาชีพอสิระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
   และวาตภัย ปี 2553 

 6. เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญช ี(O/D)  
 7. เร่ือง  การแข็งค่าของเงินบาท 
 8. เร่ือง  โครงการไปรษณีย์เพ่ือสินเชื่อรายย่อย 
 9. เร่ือง  การขออนุมตัิจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด และขออนุมตัิเงินทุนจดทะเบียนในการ 

จัดตั้งบริษัทลูก เพ่ือให้บริการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผูโ้ดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link) ของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย  

 10. เร่ือง  การกําหนดราคาออ้ยขั้นสดุท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้น  
   สุดท้ายฤดูการผลติปี 2552/2553  
 11. เร่ือง  การกําหนดราคาออ้ยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลติและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น 

ฤดูการผลิตปี 2553/2554 
 12. เร่ือง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไรอ่อ้ย 

 13. เร่ือง  ขออนุมตัติ่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 14.  เร่ือง   ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 13/2553 
 15.  เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลอืกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร  
   เขตเลอืกตั้งที่ 2 ส.ส.จังหวดัขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา เขตเลอืกตั้งที่ 6  
   ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลอืกตั้งท่ี 1 และ ส.ส.จังหวัดสุรินทร ์เขตเลือกตั้งที ่3 แทน 
   ตําแหน่งที่ว่าง  
  16. เร่ือง  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที่ 1  
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 17.  เร่ือง   ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาต ิคร้ังที่ 1/2553 
 18. เร่ือง  รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางแก้ไขปัญหา 

ท่ีดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค  
 19. เร่ือง   ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน คร้ังที่ 2/2553 
 
 สังคม 
 20. เร่ือง   การบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และการจัดทํา             
   ตัวชี ้วัดร่วม (Joint KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 21. เร่ือง  บัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
 22. เร่ือง   ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้าน 
   การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 23.   เร่ือง    รายงานสรุปผลการดาํเนินงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  24. เร่ือง   รายงานผลการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว และมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
    ปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
 25. เร่ือง   ข้อเสนอตอ่การกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายอาจส่งผลกระทบ 
   ตอ่ชมุชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ  
 
  ต่างประเทศ 
 26.  เร่ือง  การขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย  
   และกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐอติาลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ  
  27.   เร่ือง  ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทยกับมองโกเลีย 

   
  เรื่องทีค่ณะรฐัมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
  28.   เร่ือง   การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 10 เดอืนของปี 2553 (มกราคม – ตุลาคม)  
  29. เร่ือง สรุปสถานการณ์อทุกภัย  ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลอื (ข้อมลู วันที ่3 ธันวาคม 2553)  
      30.   เรื่อง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที ่42  
 
 แต่งต้ัง 
 31.  เร่ือง   แต่งตั้ง 
    1.   การปรับเปล่ียนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ 
     ชายฝั่งทะเลตะวันออก   
    2.   ขอปรับอํานาจหน้าที่คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที ่  
     เลวร้ายและคณะกรรมการศนูย์ปฏิบัติการช่วยเหลอืแรงงานหญิงและเดก็ส่วนกลางและ 
     ระดับจังหวัด  

3. การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
    4.   การมอบหมายให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา 
    5.   แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
    6.   แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
  
 

******************************** 
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กรุณาตรวจสอบมติคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรอีกีครั้งหน่ึง 
สํานักโฆษกขอเชิญตดิตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี

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

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

“หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรฐัมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th  “ 
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ออกตามความใน
พระราชบัญญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522  และรา่งกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการ 
ของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์(ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. ....  และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได ้  
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้เสนอตามรายงานของกรมการขนส่งทางบกว่า  โดยที่เป็นการสมควรกําหนด  
มาตรการภาษแีละค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที ่2 ตามมติ               
คณะรฐัมนตร ี(25 พฤษภาคม 2553)  จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 
2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  เพ่ือกําหนดอตัรา          
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถของสถาบันการเงิน  และยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ. 2522 ที่อยูใ่นระหว่างการใหลู้กหน้ีเช่าซื้อสําหรับสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน             
การเงิน ระยะที่ 2 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....กําหนดให้                 
ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลกูหน้ีเช่าซือ้สําหรับสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะสถาบนัการเงินที่ควบรวมกิจการในปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 และตอ้งดําเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่
ระหว่างการใหลู้กหน้ีเช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กําหนดค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถครั้งละ  50 บาท  
และค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถนอกจากที่กําหนดครั้งละ 100 บาท 
  2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตาม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. ....  กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้         
ลูกหน้ีเช่าซื้อสาํหรับสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  เฉพาะสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการ
ในปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 และตอ้งดําเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหน้ีเช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่            
31 ธันวาคม 2554 
 
2.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชกีลาง พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 120 ปี กรมบัญชีกลาง 
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  
  ข้อเท็จจรงิ 
   กระทรวงการคลังเสนอว่า  ด้วยกรมบัญชกีลางได้ขอความร่วมมอืกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทําเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลกึ 120 ปี กรมบัญชีกลาง เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพรภ่าพลักษณ์ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ควบคมุการจ่ายเงินของ
แผ่นดิน  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลกึ 120 ปี กรมบัญชีกลาง พ.ศ. .... กําหนดลักษณะการ
จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง ชนิด ราคา โลหะ อตัราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อตัราเผือ่ เหลอืเผือ่ขาด            
ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสทีอง) ราคาสิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 
1,000,000 เหรียญ)  
 

เศรษฐกิจ 
3.   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานผลการติดตามและเร่งรดัการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปี 2552/53 รอบที่ 2 กรณีผลการดําเนินการตรวจสอบข้อมลูร้อยละ 100 ในพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรท่ีมีผลการเปรียบเทียบ             
ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) กับข้อมลูการข้ึนทะเบียนเกษตรกรมี
ความแตกต่างกันเกินกว่ารอ้ยละ 20 ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม  2553 ตามที่สาํนักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี(สปน.) รายงานว่า ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ             
ติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร  ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาต ิ เพ่ือเห็นชอบให้นําเสนอคณะรฐัมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบข้อมลูร้อยละ 100 ในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกที่มผีลการเปรียบเทียบข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมลูการข้ึนทะเบียนเกษตรกรมีความแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 20 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว้เห็นชอบให้นํารายงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ  โดยมีสาระสําคัญสรุป ดังน้ี  
  1. คณะอนุกรรมการตดิตามผลฯ ในระดับพ้ืนท่ีได้สุม่ตรวจสอบพ้ืนท่ีทั้ง 14 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี 
สมุทรสาคร ขอนแก่น ชัยภูม ินครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี และเลยแล้ว  โดยการ
นําข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลพ้ืนที่จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  และข้อมูลทางกายภาพในพ้ืนที่มาเทยีบเคียงรวมทั้ง
สุ่มตรวจสอบพ้ืนที่และสอบถามเกษตรกรซึ่งพบว่า  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่การแปลพ้ืนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่า  ไม่มีการเพาะปลูกใน
พ้ืนที่  แต่เมือ่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนทีแ่ล้ว  ปรากฏวา่มีการขึ้นทะเบียนและมีการเพาะปลูกจริง  และในตําบลลุมพุก อําเภอ             
คําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร การแปลพ้ืนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าสภาพพ้ืนที่บางส่วนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าเป็น
พ้ืนที่ชุ่มนํ้าสามารถทํานาได้  แต่เกษตรกรในพ้ืนที่ยืนยันว่าไม่ได้มีการเพาะปลูกในพ้ืนทีด่ังกล่าว  และในเดอืนเมษายน  2553 ไม่ไดม้ี
ภาพถ่ายมาเปรียบเทียบยืนยันอีกครั้งเน่ืองจากสภาพอากาศมีเมฆมาก  จึงคํานวณตามที่คาดคะเนไว้ในพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากน้ี ยัง
พบว่าบางพ้ืนที่มกีารเพาะปลูกโดยอาศัยนํ้าจากโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ามาใช้ในการทาํนาปรังและในบางพื้นท่ี เช่น ตําบลพนอม 
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เกษตรกรแจ้งข้ึนทะเบียนตามเอกสารสิทธิ์   แต่เมือ่ทําการเพาะปลูกจริงเกษตรกรเพาะปลูกน้อย
กว่าที่แจ้งข้ึนทะเบียน  เน่ืองจากประสบภัยแล้งหรือมโีรคระบาด เป็นตน้ ซึ่งไดม้ีการปรับข้อมลูดังกลา่วแล้ว ทั้งน้ี ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่สามารถประมวลข้อค้นพบและสาเหตขุองการคลาดเคลื่อนที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างข้อมลูการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรกับข้อมลูการแปลพ้ืนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม ดังน้ี  
   1.1 พ้ืนท่ีเพาะปลูกอาจจะคลาดเคลือ่นเมือ่นําภาพถ่ายดาวเทียมมาครอบกับแผนท่ีขอบเขตจังหวัด อาํเภอ 
ตําบล ของกรมการปกครอง ซึ่งแนวเขตท่ีแสดงขอบเขตการปกครองระดับตําบลตามข้อมลูแผนที่ในรูปแบบ GIS ไม่ตรงกับขอบเขต
การปกครองของประชาชนในพ้ืนที่ท่ีกําหนดสําหรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง  จากการยึดถอืขอบเขตการปกครอง
ระดับตําบล จากแผนที่ และจากชาวบ้าน ในบางพ้ืนที่ไม่ตรงกัน  ทําให้การคํานวณเน้ือที่ปลูกข้าวนาปรังในระดับตําบลตามเขตการ
ปกครองไมต่รงกับเน้ือที่การปลูกข้าวนาปรังจากการข้ึนทะเบียน ได้แก ่จังหวัดลพบุรี ร้อยเอ็ด ศรสีะเกษ อุบลราชธานี และยโสธร   
    1.2 ช่วงระยะเวลาการถ่ายภาพมีเมฆปกคลมุทําให้ไมส่ามารถนําข้อมลูมาแปลผลพ้ืนทีป่ลูกข้าวนาปรังได้
ครบถ้วน  และการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรไม่ตรงตามฤดูกาลผลติ  จากการสุ่มสํารวจข้อมลูเชิงพ้ืนที่ด้วยเครือ่งหาพิกัด (GPS)              
มีการปลูกข้าวนาปรังจริง  แต่ไม่มข้ีอมูลจากการแปลภาพถ่ายเน่ืองจากเกษตรกรจะเริม่ปลูกข้าวตามปริมาณนํ้าที่สง่เข้ามาในพ้ืนที่
หรือทีม่ีการสูบนํ้าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยเร่ิมจากตําบลท่ีอยู่ต้นนํ้า  ในหลายพ้ืนที่ได้รับนํ้าจากคลองส่งนํ้าล่าช้าทําให้เกษตรกรตอ้ง
เลื่อนการปลูกข้าวนาปรังออกไปโดยเริม่ปลกูประมาณปลายเดือนกมุภาพันธ์ถึงเดือนมนีาคม 2553 (ในขณะท่ีมีการบันทึกภาพถ่าย
ดาวเทียมระหว่างเดือนธันวาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553) ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี ศรีสะเกษ ขอนแก่น มุกดาหาร สกลนคร 
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ชัยภูมิ อุบลราชธานี และยโสธร ส่วนพ้ืนที่จังหวัดเลยสภาพพื้นที่เป็นหุบเขาและเนินเขา  จึงทําให้การแปลความหมายจากภาพถ่าย
ดาวเทียมมีความคลาดเคลื่อน  
   1.3 ลักษณะพ้ืนที่ของเกษตรกรบางรายมีการปลูกข้าวแปลงละประมาณ 3 – 10 ไร ่ และมีแปลงพืชชนิด
อื่นรอบพื้นที่ปลูกข้าว  การเพาะปลูกของเกษตรกรมีลักษณะเป็นวงกว้างและกระจายตามแหล่งนํ้าธรรมชาต ิ ซึ่งจะไมส่ามารถ
จําแนกข้อมูลพืชแต่ละชนิดได้ทั้งหมด  ทําให้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมมีความคลาดเคลื่อนได้ ได้แก่ พ้ืนทีจั่งหวัดสมุทรสาคร 
ขอนแก่น สริุนทร์ สกลนคร อุบลราชธานี และยโสธร  
  2. คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดฯ ในคราวประชุม คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที ่14 กันยายน  2553 ได้นําผลการ
แปลข้อมลูพ้ืนที่การปลูกข้าวปี 2552/53 รอบท่ี 2 จากภาพถ่ายดาวเทียมทั้งประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่รวม 14,862,030 ไร่  มา
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่การขึ้นทะเบียน ผ่านประชาคม และออกใบรับรองแล้ว ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีพ้ืนที่รวม 
16,586,976 ไร่ พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1,724,946 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.39 ของผลการข้ึนทะเบียน ผ่านประชาคม และ
ออกใบรับรองแล้ว ท้ังน้ี คณะกรรมการตดิตามและเร่งรัดฯ มคีวามเห็นว่า ข้อมลูการแปลพื้นที่เพาะปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียมเป็น
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและในการสอบทานพื้นทีเ่พาะปลูกที่มีการข้ึนทะเบียนและทําประชาคม  
ดังน้ัน ในการดาํเนินโครงการประกันรายได้รอบต่อไป  หากมีนโยบายในการนําข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการสอบทานการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร  ควรให้มกีารเร่งดําเนินการและนําสาเหตุท่ีเป็นปัจจัยที่อาจทําให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลือ่นมาพิจารณาในการ
แปลผล  และเร่งจัดส่งให้แก่จังหวัด  รวมทัง้คณะกรรมการชดุต่าง ๆ ทีม่หีน้าที่สอบทานในเรื่องดังกลา่วให้ทันช่วงระยะเวลาการ
จัดทํา     ประชาคม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  หรืออาจจะนําผลการแปลพ้ืนที่เพาะปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการ
สุ่มตรวจสอบพ้ืนที่  โดยเจาะลงไปในบางพื้นทีท่ี่ตอ้งการสุ่มตรวจสอบ  หรือมข้ีอสงสยัเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการในการลงไปสอบทานในพ้ืนที่  
 
4. เรื่อง ขออนุมัติการจัดหาแหล่งเงินสําหรับค่าจ้างทีป่รึกษาบรหิารโครงการ (งานโยธา) และทีป่รึกษาควบคมุงานก่อสร้างงาน
โยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสนํ้ีาเงนิ ชว่งหวัลําโพง-บางแค และชว่งบางซือ่-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ท่ีเหมาะสมและคํ้าประกันเงินกู้สําหรับค่าจ้างที่ปรึกษา
บริหารโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระประกอบด้วย             
ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (งานโยธา) จํานวน 732 ล้านบาท และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา จํานวน 1,221                 
ล้านบาท รวมเป็นกรอบวงเงินจํานวน 1,953 ล้านบาท ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง และให้รัฐบาล
รับภาระชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใหส้ํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นงบชําระหน้ีให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ือใชช้ําระหน้ีคืน
แก่แหล่งเงินกู้ท้ังในส่วนเงินตน้  ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายอืน่ที่เกี่ยวข้อง  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลัง จะได้
ตกลงกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตอ่ไป  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
5. เรื่อง โครงการสนิเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชพีอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชือ่เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัย ปี 2553 ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณา      
ดําเนินการด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า ธนาคารออมสินได้เสนอโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
รายย่อยที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553 เพ่ือให้มแีหล่งเงินทุนเพ่ือฟ้ืนฟูความเสียหายได้รวดเร็วข้ึน และสามารถ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  1. โครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภัยและวาตภัยปี 2553  
  2. วงเงิน 2,000 ล้านบาท  
  3. ระยะเวลาโครงการ : สิ้นสุดวันรับคําขอกู้ 31 มกราคม 2554  
  4. คุณสมบัติผูกู้้ : ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเหตอุุทกภัยและวาตภัยในปี 2553 
  5. วัตถุประสงค์การกู้ :  เพ่ือใช้ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณใ์นการประกอบอาชีพหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
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  6. วงเงินสินเชื่อต่อราย : วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ตามความจําเป็นและความสามารถในการผ่อนชาํระ 
  7. ประเภทสินเชื่อ : เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ระยะเวลากู้ยืมสูงสดุไม่เกิน 5 ปี  
  8. อตัราดอกเบี้ย : ให้คิดดอกเบ้ียจากผู้กู้ในอตัราคงที่รอ้ยละ 0.5 ต่อเดอืนตลอดอายุสญัญากู้ 
  9. หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) 
  10. เง่ือนไขอื่น : ให้ธนาคารออมสินแยกบันทึกบัญชีการดาํเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดําเนินงานปกติ 
(Public Service Account : PSA) เพ่ือขอรับการชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกดิข้ึนในอนาคต 
 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคกู้เงนิระยะสั้นประเภทกู้เบกิเงินเกินบัญช ี(O/D)  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญช ี(O/D) กับธนาคารที่มี
เง่ือนไขเหมาะสมที่สดุเพ่ือสํารองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เป็นระยะเวลา 1 ปี 
(มกราคม – ธันวาคม 2554) ในวงเงิน 4,500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน และ       
ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา    
ดําเนินการด้วย  
 
7. เรื่อง การแข็งค่าของเงินบาท 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าเงินบาท ตามที่     
สํานักงบประมาณเสนอ ทั้ง 2 ข้อ  ดังน้ี 
  1. รายการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับเงินตราต่างประเทศ จํานวน 61,106.27 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์สุทธิจาก
การแข็งค่าของเงินบาท จํานวน 5,834.10 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 62.80 หรือจํานวน 38,373.02 ล้านบาท เป็น               
รายจ่ายเพ่ือจัดหาวัสดอุุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศ (Import Content) โดยเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ยุทโธปกรณ ์ดงัน้ัน จึงเห็นควรกําหนดแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐที่มีรายการค่าใช้จ่ายจากเงินตราต่างประเทศและได้รับประโยชน์
ในกรณีดังกล่าว เสนอรฐัมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือนําเงินประหยัดได้ไปดําเนินภารกิจที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอทุกภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ เป็นลําดบัแรก  
  2. สําหรับรายจ่ายที่ตอ้งจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีจํานวน 14,380.58 ล้านบาท เช่น นักเรียนทนุรัฐบาล    
ค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานในต่างประเทศ ค่าบํารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะตอ้งนําไปใช้ใน
ช่วงเวลาที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการจริง ดังน้ัน กรณีท่ีหน่วยงานได้ประโยชน์จากอตัราแลกเปลี่ยน ใหด้ําเนินการตามแนวทาง
เดียวกันกับข้อ 1 
และหากหน่วยงานภาครัฐใดได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกรณีข้างต้น  กใ็หด้ําเนินการตาม
แนวทางดังกลา่วเช่นกันด้วยตามทีส่ํานักงบประมาณเสนอ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  คณะรฐัมนตรมีีมติเมื่อวันที ่19 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้สํานักงบประมาณตรวจสอบและรวบรวมรายการ                
งบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบว่ามีรายการใดท่ีได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาท และสามารถปรับลด
งบประมาณของภาครัฐไดห้รือไม ่อย่างไร แล้วให้นําเสนอคณะรฐัมนตรีตอ่ไป  สํานักงบประมาณขอรายงาน ดังน้ี  
  1. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 2,070,000 ล้านบาท มีรายการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ประมาณ 61,106.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายท้ังสิ้น จําแนกได้ 3 ประเภท ดังน้ี 
   1.1 รายจ่ายท่ีต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เช่น เงิน พ.ข.ต. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เป็นต้น ค่าใชจ่้ายการดําเนินงานในต่างประเทศ ค่าบํารุง
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เงินสมทบกองทุนระหว่างประเทศ และค่าเช่าทรัพย์สนิในต่างประเทศ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 
14,380.58 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรฐั รอ้ยละ 45.42 เงินยูโรรอ้ยละ 18.71 เงินเยนร้อยละ 8.50 ส่วนท่ีเหลอือีก     
ร้อยละ 27.37 จ่ายเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิง เงินดอลลาร์แคนาดา และเงินสกุลอื่น ๆ  
   1.2 รายจ่ายเพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ (Import Content) ท่ีมีราคา
ต้ังแต่ 1 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ และค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์           
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มีจํานวน 38.373.02 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดอุปุกรณ์/ครุภัณฑ์นําเข้าที่ตั้งงบประมาณในรปูเงินดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 
94.46  
   1.3 รายจ่ายเพื่อชําระหนี้ต่างประเทศ มีจํานวน 8,352.67 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินเยนร้อยละ 97.53 
ส่วนที่เหลอือกีร้อยละ 2.47 จ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรฐัฯ  
 
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายและเงินตราสกุลต่าง ๆ 
 

รายการ USD POUND EURO YEN CAD สกลุเงิน 
อ่ืน ๆ 

รวม 

1. รายจ่ายทีต่อ้งจ่ายเป็น
เงินตราต่างประเทศ 

  6,532.13 1,192.12 2,691.21 1,221.88 115.49 2,627.75 14,380.58 

2. รายจ่ายเพื่อจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ท่ีนําเข้า
จากต่างประเทศ (Import 
Content) 

36,248.93 170.26 1,700.73 62.76 10.99 179.35 38,373.02 

3. รายจ่ายเพื่อชําระหน้ี
ต่างประเทศ 

206.02 - - 8,146.65 - - 8,352.67 

รวมทั้งสิน้ 42,987.08 1,362.38 4,391.94 9,431.29 126.48 2,807.10 61,106.27 
 
  2. สถานการณ์ค่าเงินบาทในปัจจุบัน (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักทีใ่ชต้าม
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เก่ียวกับต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีอัตราการแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
เม่ือเทียบกบัเงินยูโร คิดเปน็ร้อยละ 16.64 ปอนด์สเตอร์ลิง ร้อยละ 12.36 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 11.04 ดอลลาร์แคนาดา  
ร้อยละ 6.06 และเยนญี่ปุน่ ร้อยละ 1.88 สําหรับค่าเงินสกุลอื่น ๆ มกีารเปล่ียนแปลงและสัดส่วนตอ่งบประมาณท่ีตั้งไว้น้อยมาก 
จึงไม่มีผลตอ่งบประมาณอย่างมีนัยสําคัญ  
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินสกุลหลกัที่ใช้ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
             พ.ศ. 2554 กับอตัราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) 

สกลุเงิน อัตราแลกเปลีย่นที่ใช้ต้ัง
งบประมาณปี 2554 (1) 

 

อัตราแลกเปลีย่น 
ณ วนัที ่23 พ.ย.53  (2) 

อัตราการแข็งค่าของเงิน
บาท (ร้อยละ) 

USD 
POUND 
EURO 
YEN 
CAD 

34.00 
54.50 
48.50 
37.00 
32.00 

30.24 
47.76 
40.42 
36.30 
30.05 

11.04 
12.36 
16.64 
1.88 
6.06 

ท่ีมา :  (1) สํานักงบประมาณ  (2) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
  3. งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดป้ระโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทมีจํานวนสุทธิทั้งสิ้น 
5,834.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   3.1 รายจ่ายทีต่อ้งจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้ประโยชน ์จํานวน 1,346.97 ล้านบาท 
   3.2 รายจ่ายเพ่ือจัดหาวัสดอุุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่นําเข้าจากตา่งประเทศ (Import Content) ที่มีราคาตั้งแต่ 
1 ล้านบาท ได้ประโยชน์ จํานวน 4,310.68 ล้านบาท  
   3.3 รายจ่ายเพ่ือชําระหน้ีต่างประเทศ ได้ประโยชน์ จํานวน 176.45 ล้านบาท  
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ตารางท่ี 3 รายการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้ประโยชน์/เสียประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทจําแนกตามเงินตราสกุลต่าง ๆ  
 

รายการ USD POUND EURO YEN CAD รวม 
1. รายจ่ายทีต่อ้งจ่ายเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

721.67 147.42 447.83 23.05 7.01 1,346.97 

2. รายจ่ายเพื่อจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ท่ีนําเข้าจาก
ต่างประเทศ (Import Content) 

4,004.76 21.05 238.01 1.18 0.67 4,310.68 

3. รายจ่ายเพื่อชําระหน้ี
ต่างประเทศ 

22.76 - - 153.69 - 176.45 

รวมทั้งสิน้ 4,749.19 168.47 730.84 177.92 7.68 5,834.10 
   
  ท้ังน้ี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการแข็งค่าของเงินบาทจํานวนสุทธิ 5,834.10 ล้านบาทดังกล่าว เป็นการ 
คาดการณ์ภายใตส้มมตฐิานของข้อมูลอตัราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  
 
8. เรื่อง โครงการไปรษณีย์เพื่อสนิเชื่อรายย่อย 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบและอนุมัตติามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งบริษัทในเครอืของบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท)   เพ่ือดําเนินโครงการไปรษณีย์เพ่ือ       
สินเชือ่รายย่อย 
  2. อนุมตัิร่างบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่าง 2 กระทรวง ตามที่เสนอเพ่ือจะได้ดําเนินการตอ่ไป  
  3. เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ ปณท รับไปดําเนินการในการจัดตั้งบริษัทใน
เครือและดําเนินการจัดทํารายละเอียดแผนธุรกิจโครงการดังกล่าวตอ่ไป  
ท้ังน้ี ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงบประมาณ ไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. คณะรัฐมนตรีมมีต ิ(5 ตุลาคม 2553) อนุมัตใินหลักการโครงการไปรษณีย์เพ่ือสินเชื่อรายย่อย ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนผูม้ีรายได้น้อยและช่วย
แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบตามนโยบายรัฐบาล และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) รับเรื่องน้ีไปพิจารณาร่วมกับ ทก. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สํานักงบประมาณ (สงป.) และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือ
จัดทํารายละเอียดต่าง ๆ เชน่ รูปแบบและแผนการดําเนินการ ประมาณการงบประมาณ แผนการปล่อยสินเชือ่ แผนบริหารความ
เสี่ยง และการดําเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยใหนํ้าความเห็นของ กค. สศช. และ สงป. ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย และให้นําเสนอคณะรฐัมนตรีโดยเร็วตอ่ไป  
  2. กค.รายงานว่า ได้เชญิประชุมหารือร่วมกับ สศช. สงป. ทก. และหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือหาแนวทางและ
รายละเอียดในการดําเนินโครงการไปรษณีย์เพ่ือสินเชือ่รายย่อย โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ                
ดังกล่าว ซึ่ง กค.ได้นําข้อมูลและความเห็นจากการประชมุมาประกอบการพิจารณารายละเอียดของโครงการฯ  แลว้สรุปสาระสําคัญ
ได้ ดังน้ี  
   2.1 รูปแบบโครงการ 
         ในเบื้องตน้เห็นควรให้ ปณท จดัตั้งบริษัทในเครือโดยถือหุ้นรอ้ยละ 100 และถือปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดตั้งบริษัทในเครือตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 4 ธันวาคม 2550 รวมถึงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้องในการจัดตั้งบริษัทตลอดจนการดําเนินธุรกิจในการให้สินเชือ่ส่วนบุคคล ทั้งน้ี ให้ กค. และ ทก. ร่วมกันกํากับดูแลการ
ดําเนินการของบริษัทในเครอืดังกล่าวตามร่างบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   2.2 วัตถุประสงค์และกลุ่มเปา้หมายของโครงการ 
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         เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนทีม่ีรายได้น้อย ผู้ทีย่ากจน รวมถึงผู้ที่
เป็นหน้ีนอกระบบและมีแนวโน้มที่จะเป็นหน้ีนอกระบบและอาจรวมถึงผู้ท่ีมีเงินออมแต่ไม่เพียงพอในกรณีฉุกเฉิน โดย ณ สิ้นปี 2552 
ประชากรทั้งประเทศมีจํานวนท้ังสิ้น 19 ล้านครัวเรือน หรือ 64 ล้านคน เป็นผู้ที่มีหน้ีสนิ 12 ล้านครัวเรือน หรือ 47.6 ล้านคน หาก
สํารวจข้อมลูเฉพาะผู้ที่อยูใ่นวัยทํางาน (อายุ 20-59 ปี) ทัง้ประเทศประมาณ 38 ล้านคน พบว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ที่เป็นหน้ีใน
ระบบสถาบันการเงินประมาณ 20 ล้านคน ส่วนที่เหลอื จํานวน 18 ล้านคน เป็นผู้ที่ไมส่ามารถเข้าถึงระบบสถาบันการเงินได้ และ
ส่วนหน่ึงอาจเป็นหน้ีนอกระบบ (ประมาณ 4 ล้านคน) โดยที่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญอ่าจเป็นผู้ที่มีรายได้ในระดับต่ํากว่าเสน้
ความยากจนซึง่มีจํานวนทั้งประเทศประมาณ 4.8 ล้านคน จึงได้กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี (1) ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเส้น
ความยากจน (2) ประชาชนท่ีมีรายได้เท่ากับอตัราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา เชน่ กรุงเทพฯ วันละ 206 บาทตอ่วันหรือประมาณ 5,000 
บาทต่อเดอืน (3) ประชาชนทีไ่ม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เป็นหน้ีนอกระบบหรือมแีนวโน้มที่จะเปน็หน้ีนอกระบบ  
   2.3 รูปแบบผลิตภัณฑ ์
         เป็นการให้สินเชือ่ตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย โดยวงเงินกู้และอตัราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา
รูปแบบของผลติภัณฑ์ซึ่งควรมีความหลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สําหรับการชําระคืนเงินกู้อาจจะพิจารณาให้ชําระเป็น
รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ส่วนหลักประกันในการกู้เงินอาจจะมีรปูแบบท่ีแตกตา่งกันไปข้ึนอยู่กับความสามารถในการชําระ
หน้ีของผู้กู้ หรอืประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีกู้เดี่ยวไม่ตอ้งมีการค้ําประกันข้ึนอยู่กับการ พิจารณาความสามารถในการชําระหน้ี
ของผู้กู้ กรณีกูเ้ป็นกลุ่มให้คํ้าประกันในลักษณะเป็นกลุ่ม ฯลฯ ทั้งน้ีรูปแบบผลิตภัณฑ ์ทีเ่หมาะสมข้ึนอยู่กับแผนธุรกิจของบริษัท              
ในเครอื  
   2.4 เขตพื้นท่ีการให้บริการ 
         ในเบื้องตน้เห็นสมควรดาํเนินการในลักษณะนํารอ่งใหท้ั่วทุกภาคของประเทศไทยประมาณ 10 สาขา 
(กรุงเทพฯ ภาคเหนือ กลาง ใต ้ตะวันออก ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยใหบ้ริษัทในเครอืของ ปณท มสีทิธิในการใช้
สถานท่ีและเครือข่ายทีทํ่าการไปรษณีย์ของ ปณท ได้ สําหรับเง่ือนไขในการใช้สถานที่ดงักล่าวให้ไปพิจารณารายละเอียดตอ่ไป  
   2.5 งบประมาณ  
          (1) ทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 50 ล้านบาท จาก ปณท  
         (2) ให้ กค. เป็นผู้พิจารณาจัดหาเงินทุนหมนุเวียนสําหรับดําเนินโครงการฯ ตามความเหมาะสม 
   2.6 การเตรียมความพร้อม 
    (1) เตรียมความพร้อมเร่ืองบุคลากร สถานที่ที่จะนําร่อง ตลอดจนการฝกึอบรมบุคลากร รวมถึง
การมีพ่ีเลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ด้านการอนุมัตสิินเชือ่และการสร้างระบบงานเพื่อรองรับการดําเนินงาน เช่น ระบบการพิจารณาและ
อนุมตัิสินเชือ่ ระบบการตรวจสอบและติดตามหน้ี 
    (2) การประชาสัมพันธ์ตอ้งสร้างความเข้าใจให้ชดัเจนว่าเป็นการให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและ
ตอ้งมีการชําระคืนพรอ้มทั้งให้ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละข้ันตอนต่าง ๆ  
    (3) ข้ันตอนการพิจารณาและอนุมตัิสินเชือ่ตอ้งมีความสะดวกรวดเร็ว โดยลดข้ันตอนและเอกสาร
ท่ีจะตอ้งใช้ในการประกอบการพิจารณา เชน่ มีขั้นตอนการยื่นขอกู้และคัดกรองคุณสมบัติเบ้ืองต้น และข้ันตอนการประเมินและ
อนุมตัิสินเชือ่ 
    (4) การสร้างความสัมพันธ์อนัดีกับลูกค้า เช่น มีการเย่ียมลูกค้า มีการสังเกตการประกอบอาชีพ 
การสร้างความเข้าใจและแนะนําแนวทางแก้ไข (หากมีการผิดนัดชําระหน้ีในแต่ละงวด) เป็นต้น 
    (5) การรับชําระเงินกู้ สามารถชําระเงินกู้ได้ท่ีที่ทําการไปรษณย์ี 
    (6) ติดตามการชําระคืนหน้ีทีผ่ิดนัด เช่น การตดิตามหน้ีเป็นรายบุคคล การผ่อนปรนจํานวนเงิน
หรืองวดทีช่ําระคืน และปรับโครงสร้างหน้ี เป็นต้น 
   2.7 แนวทางการดําเนินการ 
          ภายหลังที่ได้มีการจดัตัง้บริษัทในเครือดังกล่าวและได้มีการดําเนินธุรกิจแล้ว เห็นควรให้ ปณท 
พิจารณาแนวทางให้พันธมิตรเข้าร่วมลงทุนในบริษัทในเครือดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหรอืสถาบันการเงิน
เอกชน เพ่ือให้บริษัทในเครอืดังกล่าวมีความคล่องตัวในการดําเนินการเชิงธุรกิจ สําหรับการดํารงสัดส่วนการถือครองหุ้นของ ปณท 
ในบริษัทดังกลา่ว ควรเป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะน้ัน พร้อมทั้งให้มกีารขยาย
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ขอบเขตการดาํเนินการให้ครอบคลมุธุรกิจดา้นการเงินแบบครบวงจรทั้งด้านการรับฝากเงินและการปล่อยสินเชือ่ (Microfinance) 
ภายในระยะเวลา 2 ปี  
   2.8 การประเมินผลโครงการ 
         ควรมีการประเมินการดาํเนินโครงการหลังจากที่มีการประกอบธุรกิจไปแล้วประมาณ 6 เดอืน โดย
คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสมํ่าเสมอในการชําระหน้ีของลูกค้าจํานวนหน่ึงท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และวิเคราะห์ปัญหาท่ี 
เกิดขึ้น เป็นตน้ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวว่าประสบความสาํเร็จมากน้อยเพียงใดเพื่อประกอบการ
พิจารณาวางแผนขยายสาขาตอ่ไป  
 
9. เรื่อง การขออนุมัติจัดต้ังบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากดั และขออนุมัติเงินทนุจดทะเบียนในการจดัต้ังบริษัทลูก เพื่อให้บรกิาร
โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link) 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดตั้ง “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด” ตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (8) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  โดยให้นํางบประมาณรายจ่ายประจําปี          
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเพ่ือการน้ีในรายการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทเดินรถ จํานวน 140 
ล้านบาท ไปใชจ่้ายเป็นทุนจดทะเบียนตั้งบริษัทในเบ้ืองต้นก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี มีข้อสังเกตเพ่ิมเตมิว่า  
  1. เพ่ือให้การบริหารจัดการหน้ีเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและไม่เป็นภาระตอ่หน่วยงานต่อไป  เห็นควรให้มีการ
นําวิธีการแปลงหน้ีสินเป็นทุนมาใช ้โดยการแปลงภาระหนี้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โอนให้เป็นทุนของบริษัทฯ จะช่วยให้
บริษัทลดภาระหน้ีในอนาคตได้ส่วนหนึ่ง 
  2. ในกรณีของการขาดสภาพคล่องของหน่วยงานในระหว่างรอการอนุมัตทุินจดทะเบียนของบริษัทฯ น้ัน เห็นควร
ให้กู้เงินมาใชจ้า่ย  โดยรฐับาลรับภาระดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้ ท้ังนี้ ให้นําส่วนทีรั่ฐรับภาระบันทึกเป็นทุนของหน่วยงาน
เสมือนเป็นการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แทนการสนับสนุนทุนจดทะเบียน  
 
10. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสดุท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 
2552/2553  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้น     
สุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2552/2553 ตามทีค่ณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทรายเสนอ โดยกําหนดราคาออ้ยข้ันสดุท้ายเป็น รายเขต 
ในอตัราตันอ้อยละ 999.71 บาท ณ ระดับค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กําหนดอัตราขึน้/ลงของราคาออ้ยเท่ากับ 59.98 บาทตอ่              
1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลติฯ ขั้นสดุท้าย เท่ากับ 428.45 บาทตอ่ตันออ้ย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  ข้อเท็จจรงิ 

การกําหนดราคาออ้ยขั้นสดุท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลติ 
ปี 2552/2553 
  1. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือ่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มมีติเห็นชอบการกําหนดราคาออ้ยข้ันต้น ฤดูการ
ผลติปี 2552/2553 ในอัตราตันอ้อยละ 965.00 บาท ณ ระดับค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กําหนดอตัราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย           
เท่ากับ 57.90 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตฯ ข้ันต้นฤดูการผลติปี 2552/2553 เท่ากับ 413.57 บาทตอ่           
ตันอ้อย  
  2. คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ในการประชุมครัง้ที่ 11/2553 เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2553 ได้มมีติ
เห็นชอบการกําหนดราคาออ้ยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลติฯ ข้ันสุดท้าย ฤดูการผลติปี 2552/2553 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารเสนอ โดยกําหนดราคาอ้อยข้ันสดุท้ายเป็นรายเขตในอตัราตันออ้ยละ 999.71 บาท ณ ระดับค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. 
กําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาออ้ย เท่ากับ 59.98 บาทตอ่ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสดุท้าย เท่ากับ 428.45 
บาทต่อตันออ้ย  
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11. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตป ี 2553/2554 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น       
ฤดูการผลิตปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเสนอ ในอตัราตันอ้อยละ 945.00 บาท ณ ระดับค่าความ
หวาน 10 ซี.ซี.เอส. โดยกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาออ้ยเท่ากับ 56.70 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและ
จําหน่ายนํ้าตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี2553/2554 เทา่กับ 405.00 บาทต่อตันออ้ย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
 
12. เรื่อง การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. อนุมตัิให้กองทุนออ้ยและนํ้าตาลทรายกู้เงิน (Straight loan) จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์           
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมาตรา 27 (6) แหง่พระราชบัญญัตอิอ้ยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอตัราดอกเบี้ยผอ่นปรน เพ่ือนํามา
ช่วยเหลอืชาวไร่ออ้ยในอตัราตันอ้อยละ 105.00 บาท โดยให้จ่ายตรงใหกั้บชาวไร่อ้อยในทุกตันออ้ยทีส่่งเข้าหีบในโรงงานนํ้าตาล
ทรายในฤดูการผลิตปี 2553/2554 จากประมาณการผลผลิตออ้ยเบื้องตน้ที่ 66 ล้านตนั รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 6,930               
ล้านบาท  (ไมร่วมดอกเบ้ีย) หรือจํานวนเงินที่จะตอ้งจ่ายตามปริมาณออ้ยเขา้หีบจริงฤดูการผลิตปี 2553/2554  
  2. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเตมิการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่29 เมษายน 2551 ที่เห็นชอบให้ปรับข้ึน
ราคาขายนํ้าตาลทรายอีกกิโลกรัมละ 5.00 บาท เพ่ือเป็นรายได้ของกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย สําหรับนําไปชําระ หน้ีให้แก่ชาวไร่
ออ้ย โดยให้กองทุนสามารถนําเงินรายได้จากส่วนที่ปรับข้ึนราคานํ้าตาลทรายดังกล่าวไปใช้ในการช่วยเหลือ และบรรเทาความ           
เดือดรอ้นของชาวไร่ออ้ยทีส่ง่อ้อยเข้าหีบในโรงงานน้ําตาลฤดูการผลติปี 2553/2554 ด้วย  
  3. อนุมตัิแนวทางการจัดการภาระหนี้ของกองทุนในส่วนของชาวไรอ่้อยซึ่งมีอยู่เดิม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 
จํานวน 4,062 ล้านบาท (ไมร่วมดอกเบ้ีย) รวมกับที่จะขอกู้เพ่ิมจากการประมาณการเบื้องต้นอีกจํานวน 6,930 ล้านบาท (ไม่รวม
ดอกเบ้ีย) รวมเป็นเงินประมาณ 10,992 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) เห็นควรให้กองทุนดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีกับ ธ.ก.ส.ให้
สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของกองทนุ  
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรายงานจากคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย (กอน.) ดังน้ี 
  1. เน่ืองจากในช่วงฤดูการผลติตดิตอ่กันมาเป็นเวลา 2 ปี ชาวไร่ออ้ยประสบภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง ทําใหอ้อ้ย
ได้รับความเสียหายมาก ออ้ยไม่สามารถเจรญิเติบโตไดต้ามปกติ ชาวไร่ออ้ยบางรายต้องท้ิงอ้อยและหนัไปปลูกพืชอืน่ทดแทน และ
บางรายต้องลงทุนปลูกอ้อยใหม่หรอืซอ่มแซมออ้ยท่ีเสียหายอันเกิดจากภัยแล้ง อีกทั้ง ในช่วงใกล้ถึงฤดูตดัออ้ยได้เกิดอุทกภัย มีนํ้า
ท่วมขังไร่ออ้ย ทําให้ออ้ยที่ปลกูไว้ได้รับความเสียหายเพิ่มข้ึน และออ้ยที่ได้รับนํ้ามากจะมีค่าความหวาน ต่ําและผลผลิตนํ้าตาลทราย
ตอ่ตันออ้ยลดลง จากสภาวะภูมิอากาศที่ไมเ่อื้อ อํานวยดังกล่าว ส่งผลใหผ้ลผลิตออ้ยลดลงประมาณรอ้ยละ 11 คิดเป็นปริมาณออ้ย
ลดลงประมาณ 8.38 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูการผลติที่มสีภาวะภูมิอากาศปกติ ทําให้ชาวไร่อ้อยตอ้งสูญเสียรายได้ไปจํานวน
เงินประมาณ 8,860 ล้านบาท  
  2. เงินบาทที่แข็งค่าเพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบตอ่รายได้ของระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทรายซึ่งในการ คํานวณ
ประมาณการรายได้ของระบบฯ ฤดูการผลติปี 2553/2554 กําหนดอตัราแลกเปลี่ยนที่ 30.00 บาทตอ่เหรียญสหรัฐ ลดจากระดบั
อตัราแลกเปลีย่นท่ีใชใ้นการคํานวณรายได้ของระบบฯ ฤดูการผลิตปี 2552/2553 ซึ่งอยู่ที ่32.51 บาทตอ่เหรียญสหรัฐ ทําใหช้าวไร่
ออ้ยตอ้งสญูเสยีรายได้ลดลงอีกจํานวนเงินประมาณ 3,941 ล้านบาท (หรือราคาอ้อยลดลงประมาณตนัออ้ยละ 60 บาท) ทั้งน้ี              
เงินบาทของไทยยังมีแนวโน้มจะแข็งค่าข้ึนอกี ย่ิงจะส่งผลกระทบตอ่รายได้ของระบบฯ และราคาอ้อยมากข้ึนในช่วงปลายฤดูการผลิต 
  3. กอน.ในการประชมุครั้งท่ี 12/2553 เมือ่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบให้กําหนดราคาออ้ยข้ันต้นที่ 
945.00 บาทตอ่ตันออ้ย ซึ่งต่าํกว่าต้นทุนการผลติทีต่ันอ้อยละ 978.39 บาท ในขณะทีปั่จจัยการผลติต่าง ๆ เพ่ิมสูงข้ึน แต่รายได้
กลับลดลง (ทําให้ชาวไรอ่้อยตอ้งได้รับความเดอืดรอ้นเป็นอย่างมาก) และโดยที่ราคานํ้าตาลทรายใน ตลาดโลกยังมแีนวโน้มทีสู่งข้ึน
อย่างตอ่เน่ือง จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือและจูงใจให้ชาวไร่อ้อยมีการปลูกออ้ยมากขึน้   เพ่ือมใิห้สูญเสียโอกาสทีจ่ะขายน้ําตาล
ทรายไปต่างประเทศ และนําเงินตราเข้าประเทศ 
  4. กอน.ในการประชมุคร้ังที ่14/2553 เมือ่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ได้พิจารณาร่วมกับคณะ
กรรมการบริหารกองทุน เพ่ือหารือเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของชาวไร่อ้อยแล้วมมีตใิห้กองทุนออ้ยและนํ้าตาล
ทรายกู้เงินจาก ธ.ก.ส. เพ่ือนํามาช่วยเหลอืชาวไร่อ้อยในอตัราตันออ้ยละ 105.00 บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่ออ้ยในทุกตันออ้ย
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ท่ีส่งเข้าหีบในโรงงานนํ้าตาลทรายฤดูการผลิตปี 2553/2554 จากประมาณการผลผลติอ้อยเบือ้งต้นที่ 66 ล้านตัน รวมเป็นจํานวน
เงินประมาณ 6,930 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) หรือจํานวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายตามปริมาณออ้ยเข้าหีบจริงฤดูการผลิตปี 2553/2554 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสัญญากู้เบิกเงนิเกินบัญชธีนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตอ่อายุสญัญากู้เบิกเงินเกินบัญชธีนาคาร     
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 200 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกัน ตามท่ี กระทรวงเกษตรและ    
สหกรณ์เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (28 มกราคม 2552) ใหอ้งค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ขยายวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมจาก 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เป็นผู้คํ้าประกันน้ัน อ.ส.ค.ได้ทําสญัญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 200 ลา้นบาท อายุ 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที ่14 กันยายน 2552 ซึ่งสญัญาได้หมดอายุไปเมื่อวันที ่13 กนัยายน 2553 
  2. คณะกรรมการ อ.ส.ค.มีมติให ้อ.ส.ค.ขอตอ่อายุสญัญากู้เบิกเงินเกินบัญชอีอกไปอีก 1 ปี เพ่ือป้องกันความเสี่ยง
ในอนาคตกรณีมีเหตุการณ์นํ้านมดิบล้นตลาด และ อ.ส.ค.ตอ้งเข้าไปรับซื้อในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นกลไกของรัฐบาลในการ
แก้ปัญหา อีกทั้ง อ.ส.ค.ยังเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการนมโรงเรียน ในส่วนที่เก่ียวด้วยการจัดสรรปริมาณนํ้านมดิบ 
ปริมาณการจําหน่าย และพ้ืนที่การจําหน่าย ตลอดจนกํากับดูแลและรับรองคุณภาพนํ้านมดิบ และนมพร้อมดื่ม   
  3. ในปี 2553 อ.ส.ค. มิไดใ้ช้วงเงินเบิกเกินบัญช ีแตโ่ดยที ่อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานของรัฐ และยังคงรับหน้าท่ีเป็น    
กลไกของรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ํานมดิบล้นตลาด การมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจึงต้องมีสํารองไว้ในวงเงิน 200 ล้านบาท โดยขอให้ 
กค. คํ้าประกัน   
 
14.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรเีศรษฐกิจ คร้ังที่ 13/2553 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 13/2553 เมือ่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2553 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ    
รัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ   
       สาระสําคัญของเร่ือง 
 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 13/2553 เมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  ความคืบหน้าแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 
2553-2557 (เพ่ิมเติม) กระทรวงคมนาคมได้เสนอความคืบหน้าแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 (เพ่ิมเติม) ที่คณะรัฐมนตรีได้มมีติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2553 โดยมีสาระสําคัญ 
ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ รศก. ดังน้ี 
  1.1  สาระสําคัญ  ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สถานะปจัจุบัน และการปรับแผนการลงทุนฯ สรุปได้ดังน้ี 
   1.1.1  สถานะปัจจุบัน  
    (1)  การลงทุนตามแผนฯ ของ รฟท. สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามแหลง่เงินท่ีใชใ้นการลงทุน โดย
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายลงทนุในปีงบประมาณ 2553 – 2554 รวม 32,450 ล้านบาท  ดังน้ี    
      (1.1)  แผนงาน/โครงการที่รัฐบาลรบัภาระ วงเงินลงทุนรวม 152,334 ล้านบาท คาดว่าจะ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2553 – 2554 รวม 29,149 ล้านบาท แต่ได้รบัจัดสรรงบประมาณประจําปี 2554 จํานวน 2,053 ล้านบาท 
เพ่ือจ่ายลงทุนในแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้ทันที 7 รายการ สําหรับโครงการที่ตอ้งนําเสนอ
คณะรฐัมนตรพิีจารณาเป็นรายโครงการ จํานวน 7 รายการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2554   
     (1.2)  แผนงาน/โครงการที่ รฟท. รับภาระ เพ่ือจัดหารถจักรและลอ้เลือ่น รวมทั้งการลงทุน
อื่นๆ ที่ไมใ่ช่การลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน วงเงินรวม 24,474 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2553 – 
2554 จํานวน 3,301 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) แผนงาน/โครงการที่มคีวามพร้อมสามารถดําเนินการได้ทันท ี3 รายการ ซึ่งปัจจุบัน
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อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคาดว่าจะสามารถเริ่มประกวดราคาได้ในเดือน พ.ย. 
2553   2) โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรตีามข้ันตอน 3 โครงการ  และ  3) โครงการทีอ่ยู่ระหว่างศึกษา
ความเหมาะสม 1 โครงการ ท้ังน้ี แผนงาน/โครงการข้างตน้ รฟท. จะใชแ้หล่งเงินจากเงินกู้ ซึ่ง รฟท. ยังไม่ได้เสนอขอใช้เงินกู้กับ
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ในการดําเนินการตามแผนการลงทุนฯ  
    (2)  ผลการดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จํานวน 114 แหง่ วงเงินลงทุนรวม 19,013 
ล้านบาท พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 ทัง้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มแีผนการก่อสรา้งวงเงินลงทุนรวม
ประมาณ 2,693 ล้านบาทแตท่ั้ง 2 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณดาํเนินการตามแผน 
   1.1.2  การปรบัแผนการลงทุนฯ  
     (1)  การลงทนุท่ีรฐับาลรับภาระ จะมีความล่าช้ากว่าแผนประมาณ 1 ป ีเน่ืองจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ตามแผนการลงทุนทีค่ณะรัฐมนตรอีนุมตัิเมือ่วันที ่27 เมษายน 2553 โดยใน
เบ้ืองต้นจากการประสานงานกับ รฟท. ทล. และ ทช. ไดป้รับแผนเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2554 ดังน้ี  1) รฟท. มีความพร้อม
ในการลงทุนจํานวน 11,631 ล้านบาท ซึ่งได้รับจดัสรรงบประมาณแล้ว 2,053 ล้านบาท และได้รับการบรรจุอยู่ในแผนการก่อหน้ี
สาธารณะประจําปี 2554 แลว้ 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงทางระยะที ่5 – 6 ) จํานวน 2,302 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่มีแหล่ง
เงินในการดําเนินงาน 7,276 ล้านบาท 2) ทล. มคีวามพร้อมในการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จํานวน 25 แห่ง วงเงิน 1,072 
ล้านบาท  โดยยังไม่มีแหล่งเงินในการดําเนินงาน  3) ทช.  มีความพร้อมในการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จํานวน 2 แห่ง วงเงิน 
195 ล้านบาท โดยยังไม่มีแหล่งเงินในการดาํเนินงาน  ดังน้ัน แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 (เพ่ิมเตมิ) ยังขาดแหลง่เงินลงทุนจํานวนทั้งสิ้น 8,543 ล้านบาท  

(2) การลงทนุที ่รฟท. รับภาระ ยังอยู่ในเป้าหมายที่กําหนดไว้เดิมตามแผนที่คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ
1.2  มติที่ประชุม 

1.2.1  รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย ระยะเร่งดว่น พ.ศ. 2553-2557 (เพ่ิมเตมิ) 
    1.2.2  มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เร่งเสนอแผนการ
ลงทุนเพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) จากกระทรวงการคลัง  
    1.2.3  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งดว่น พ.ศ. 2553 – 2557 (เพ่ิมเติม) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ โดยให้รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนตอ่คณะรัฐมนตรี  
 2.  สรุปผลการหารือร่วมกับ World Economic Forum เกี่ยวกบัการจัดอันดับของไทยในรายงาน Global 
Competitiveness Report 2010 – 2011 ฝ่ายเลขานกุารฯ ได้รายงานสรุปผลการหารือร่วมกับ World Economic Forum 
เก่ียวกับการจัดอันดับของไทยในรายงาน Global Competitiveness Report 2010 – 2011 ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
โดยมีสาระสําคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ รศก. ดังน้ี 
  2.1  สาระสําคัญ 
   2.1.1  เมือ่วันที่ 29 ตุลาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดให้มกีารหารือทางไกล (video 
conference) ร่วมกับ World Economic Forum (WEF) เพ่ือหารือเก่ียวกับวิธีการประเมินจัดลําดบัขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ WEF รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งในเร่ืองข้อมูลสําหรับการจัดอันดบัประเทศไทย   
  2.2  ประเด็นและผลของการหารือ  
    (1)  การปรับลดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 38 ในปี 2010-2011 
จากอันดับที่ 36 ในปี 2009 - 2010 มีสาเหตุที่สําคัญดังน้ี  1)  การจดัอันดับของไทยในบางเกณฑ์ชี้วัดปรับลดลงอย่างมาก  2)  
จํานวนประเทศที่ได้รับการจดัอันดับเพ่ิมมากข้ึนจาก 133 ประเทศ เป็น 139 ประเทศ ดังน้ัน ในภาพรวมอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยไม่เปลี่ยนแปลง 
   (2)  หลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์ของ WEF    
     (2.1)  ใชห้ลักเกณฑ์การวิเคราะห์ 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมลูเชงิประจักษใ์นสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งมทีี่มา
จากองค์การระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ ่และข้อมลูจากการสํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนร้อยละ 70  
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     (2.2) ข้อมลูเชงิประจักษ์ส่วนใหญ่ได้จากองค์การระหว่างประเทศ โดยไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งกับ
ข้อมลูแหล่งอื่นๆ ส่งผลทางลบต่อการจัดอันดับของไทย ซึ่งข้อมลูหลายตัวมีข้อผิดพลาด ไม่ตรงกับขอ้เท็จจริง และไมส่อดคล้องกัน 
ตัวอย่างเช่น ด้านเศรษฐกิจมหภาค เกณฑ์ชีว้ัดด้านหน้ีสาธารณะ (Indicator 3.05: Government debt)  ปรับลดอันดับไทยเป็น 
86 (ลดลง 20 อันดับ) ซึ่งข้อมูลสดัส่วนหน้ีสาธารณะตอ่ GDP ที่ WEF ใช ้ในปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 49 ไมส่อดคลอ้งกับข้อมลูท่ีทาง
ฝ่ายไทยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 45.234 แม้ว่าอ้างองิจากแหล่งเดียวกัน คือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  ด้านการศกึษา เกณฑ ์   
ชี้วัดด้านการเข้าศึกษาระดับประถม (Indicator 4.10: Primary education enrollment rate) ไทยอยู่ในอันดับที่ 100 (ลดลง 47 
อันดับ) โดย WEF ใช้ข้อมูลอตัราการศึกษาระดับประถมของไทยจาก 2 แหล่ง โดยในปี 2550 ใช้ข้อมูลจากองค์กรการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อยู่ที่ร้อยละ 95 และในปี 2551 ใชข้อ้มูลจาก ธนาคารโลกอยู่ที่รอ้ยละ 
89.0707 ซึ่งการเปรียบเทียบข้อมลูจากฐานข้อมลูท่ีมีวิธีการเก็บแตกต่างกันอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําใหค้วามถูกตอ้งและน่าเชือ่ถือ
ลดลง  ด้านสาธารณสขุ เกณฑ์ชี้วัดด้านการเสียชีวิตของทารก (Indicator 4.07: Infant mortality) ไทยอยู่ทีอ่ันดับ 60 (ลดลง 24 
อันดับ) ซึ่งมีการใช้ข้อมูลจากธนาคารโลกอยู่ที่ร้อยละ 13 และได้เปลี่ยนไปใช้ข้อมลูจากองค์การอนามยัโลกแทน ทําให้ข้อมลูมีความ
ผันผวนในระดบัสูง 
   (3) การประเมินขอ้มูลจากการสาํรวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1) ในบางเกณฑ์ชี้วัด การใช้
ข้อมลูเชิงประจักษ์ในการประเมินผลเกณฑช์ี้วัดแทนการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจะทําให้ข้อมลูมีความเท่ียงตรง
และชดัเจนกว่า เช่น เกณฑช์ีวั้ดด้านภาระของกระบวนการด้านศุลกากร และเกณฑ์ชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายของนโยบายเกษตร เป็นต้น ซึ่ง
มีความยากลําบากที่จะประเมินโดยการสํารวจความคิดเห็น  และ 2) จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามมจีํานวนน้อยเกินไป และน่าจะไม่
อยู่ในระดับที่จะเป็นตัวแทนความคิดเห็นภาคธุรกิจได ้อาจส่งผลทางลบตอ่การประเมินจัดอันดับของไทย โดยไทยมจีํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 82 และ 86 ราย ในปี 2551 และ 2552 ตามลําดับ แตล่ดลงเหลอืเพียง 59 ราย ในปี 2553 (คิดเป็นร้อยละ 
0.000087 ของประชากรไทย) ในขณะท่ีบรูไน เวียดนาม และมาเลเซียมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 111 104 และ 110 ราย 
ตามลําดับ 
  2.3  มติที่ประชุม 

   2.3.1  รับทราบสรุปผลการหารือร่วมกับ World Economic Forum เก่ียวกับการจัดอันดับของไทยใน
รายงาน Global Competitiveness Report 2010-2011 
   2.3.2  มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านข้อมูลสถิต ิและ
ประสาน WEF ขอเพิ่มเติมผู้ประสานงานจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายของภาคเอกชนกับ WEF 
   2.3.3  มอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กพข.) รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการจัดทาํยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว รวมทั้งผลักดันภาคเอกชนที่มศัีกยภาพในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WEF ตอ่ไป   
 
15. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการเลือกต้ัง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที ่2 ส.ส.
จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกต้ังท่ี 2 ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกต้ังที่ 6 ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
และ ส.ส.จังหวัดสุรินทร ์เขตเลือกต้ังที ่3 แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 75,745,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 
ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลอืกตั้งที่ 2 ส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 ส.ส.จังหวดันครราชสีมา เขตเลือกตั้งที ่6 ส.ส.จังหวัด
พระนครศรอียุธยา เขตเลอืกตั้งที่ 1 และ ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ เขตเลอืกตัง้ท่ี 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2553 โดยเบิกจ่ายในงบเงิน
อดุหนุน ตามความเห็นของสาํนักงบประมาณ   
 
16. เร่ือง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกนัรายได้เกษตรกร ป ี2553/54 รอบท่ี 1  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต ิครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2553 ที่
เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผอ่นผันหลักเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 
รอบที ่1 ดังน้ี  
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  1. ให้เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1) ปี 2553/54 รอบที่ 1 และอยู่ระหวา่งรอการทําประชาคมแต่
ประสบภัยธรรมชาติให้คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกร หากพบเศษซากต้นข้าวในแปลงใหม้ี
การดําเนินการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1) ปี 2553/54 รอบที่ 1 ตามข้ันตอนปกต ิ
  2. ใหข้ยายระยะเวลาดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 1 ของ         
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมจังหวัดชุมพร ในสว่นของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การทําประชาคม และ     
การออกหนังสอืรับรองให้เกษตรกรเป็นสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2554 และในส่วนการทําสัญญา เป็นสิ้นสดุวนัที่ 28 กมุภาพันธ์ 2554 

ท้ังน้ี เฉพาะพ้ืนที่ท่ีประสบอทุกภัยและวาตภัย  
 
17.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แหง่ชาติ ครัง้ท่ี 1/2553 
 คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (กศส.) คร้ังที่ 1/2553 
และรับทราบผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์แห่งชาติ รวม 5 เรือ่ง ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ห่งชาต ิ ดังน้ี  
 1. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ  
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
 3. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 4. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหว่างประเทศ เร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ           
คณะอนุกรรมการโครงการสร้างองค์ความรู้เพ่ือตอ่ยอดอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Academy) 
 5. การขอรับสนับสนุนเงินทุนสร้างภาพยนตร์สั้น “สวัสดีประเทศไทย” ภายใต้กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       สาระสําคัญของเร่ือง 
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ กศส.  รายงานว่า        
ในการประชุม กศส. คร้ังที ่1/2553 เมือ่วันที่ 14 ตุลาคม 2553 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  สศช. และกระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ ดังกล่าวได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ  รวม 11 เรือ่ง  ดังน้ี 

1. แนวทางการดําเนินงานของ กศส.   
1.1  สศช.  เสนอแนวทางการดําเนินงาน ฯ ดังน้ี    

   1.1.1  กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
ท้ังน้ี ควรจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 6 เดอืน 
   1.1.2  จัดทํากรอบแนวทางและหลักเกณฑใ์นการพิจารณากล่ันกรองโครงการ โดยมีข้ันตอนการพิจารณา
และอนุมัติโครงการตามโครงสร้างการดําเนินงานของ กศส.  

1.1.3  กําหนดแนวทางและกระบวนการตดิตามประเมินผล การดําเนินโครงการของหน่วยงาน 
   1.1.4  ใหม้ีการประชุม กศส. เดอืนละ 1 ครั้ง 
   1.1.5 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (สศส.) หารือร่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทํานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการพจิารณากลั่นกรองโครงการและ 
งบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดอืน และนําเสนอ กศส. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  1.2 กศส. มมีตเิห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของ กศส. ตามที ่สศช. เสนอ และให้มกีารหารือใน            
รายละเอียดด้านการจัดสรรเงินตามข้อสังเกตของ กค. ไปประกอบการจัดทํานโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 
 2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แหง่ชาติ 
  2.1 พณ. (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  ขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะรรมการ
บริหารสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (กบศส.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาต ิพ.ศ. 2553 (ข้อ 11) ไดแ้ก่ 1) รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)  เป็นประธาน  
2) นายสัญญา สถิรบุตร เป็นรองประธาน  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   
4) นายเผ่าทอง ทองเจือ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  5) นางสาวศิริกุล เลากัยกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  6) ผูอ้ํานวยการ     
สํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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  2.2 กศส.  มีมติให้นายสัญญา สถิรบุตร เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
แห่งชาต ิ(กบศส.)   แทนการเป็นรองประธานฯ   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตมิอบหมาย ทําหน้าทีเ่ป็นรองประธานฯ  และให้ สศช. ในฐานะ
เลขานุการ กศส. หารือกับภาคเอกชนเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิอีกหน่ึงท่าน  
 3.  ร่างระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวี่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  
   3.1  สศช. เสนอสาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรฯี  ดังน้ี  
    3.1.1  ใหจ้ัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึง เรียกว่า “กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ใน สศช. เพ่ือ
สนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
    3.1.2  ใหม้ีคณะกรรมการชดุหน่ึงเรียกว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน
ไม่เกิน 13 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ  และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหน้าที ่(1)  พิจารณาอนุมตัิแผนงาน
และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (2) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารเงินกองทุน และ                   
(3) ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการอุดหนุน 
  3.2  กศส.  มมีติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับประธาน กศส.  พิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้
รอบคอบอีกคร้ังหน่ึงก่อนนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญตัทิี่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณาและ                
ดําเนินการตอ่ไป 
 4.  การแต่งต้ังคณะอนกุรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหว่างประเทศ เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และ
คณะอนกุรรมการโครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Academy)  
  4.1  พณ.  (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังน้ี   
   4.1.1  คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (Thailand International 
Creative Economy Forum: TICEF)   ประกอบด้วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์   พลบุตร) เป็น
ประธาน และคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 42 คน จากภาครัฐและเอกชน มอีํานาจหน้าที่ในการพิจารณารูปแบบแนวทางการ
ดําเนินงาน การจัดทําแผนงาน และกํากับดแูลการเตรียมการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์นานาชาต ิ
   4.1.2 คณะอนุกรรมการโครงการสร้างองค์ความรู้เพ่ือตอ่ยอดอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative 
Academy) ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวน 23 คน จากภาครัฐและเอกชน  มอีาํนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การผลกัดันการต่อยอดองค์ความรู้ 
แนะนํากระบวนการตอ่ยอดทางธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์  
  4.2  กศส.  มมีติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามที่พณ.เสนอ  
 5.  การขอรับสนับสนุนเงินทุนสร้างภาพยนตร์สัน้ “สวสัดีประเทศไทย” ภายใต้กองทุนเศรษฐกิจ      
สร้างสรรค์  
  5.1  พณ.  เสนอขอรับสนับสนุนเงินทุนสรา้งภาพยนตร์สั้น   วงเงิน 40 ล้านบาท เพ่ือการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์และ
เสริมสร้างบรรยากาศอันดีงามของประเทศ   
  5.2  กศส.  มมีติมอบหมายให้ พณ. ประสานกับภาคเอกชน  เพ่ือหาแหลง่เงินทุนเพ่ือดําเนินการด้วยตนเอง 
และส่งเสริมใหภ้าคเอกชนประสานกับรฐัวิสาหกิจที่อาจมคีวามประสงค์จะใหค้วามสนับสนุนเงินทุนสรา้งภาพยนตร์ต่อไป 

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.1  สศช. เสนอสาระสําคัญของระเบียบ ฯ  ดังน้ี   

6.1.1 กําหนดให้มี  กศส.  จํานวน 31 คน ประกอบด้วย นายกรฐัมนตรีเป็นประธานกรรมการ   
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการมีอํานาจหน้าท่ี (1) เสนอแนะการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอ่คณะรัฐมนตรี (2) เสนอแนะการกําหนดแนวทาง    มาตรการเพ่ือผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อคณะรัฐมนตรี  (3) จัดทํากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์  ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (4) จัดทําแผนกลยุทธ์และประชาสัมพันธ์นโยบาย (5) ประสาน ตดิตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยทุธ์ฯ (6) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาต ิ(กบศส.) คณะอนุกรรมการ  
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และคณะที่ปรึกษาเพ่ือดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับขอบเขต  วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดน้ีเป็น 
การเฉพาะเรื่อง    

 6.1.2  กําหนดให้มี สศส.  เป็นหน่วยงานภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี(สลน.)  และให้นายก 
รัฐมนตรีแต่งตัง้ข้าราชการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการบริหารและควบคุมดูแลโดยทั่วไป  มอีํานาจหน้าท่ี   (1) เสนอแนะ
นโยบาย มาตรการ และกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลือ่นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอ่ กศส. (2) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่เก่ียวข้อง และ (3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอเพ่ือ
กลั่นกรองโครงการและงบประมาณ  (4) ใหคํ้าปรึกษาแนะนําต่อผู้ประกอบการ (5) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด           
(6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และ (7) รับผิดชอบงานธุรการของ กศส. และ กบศส. 
   6.1.3  กําหนดให้มี กบศส. แต่งตั้งโดย  กศส. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน   ทําหน้าที่ควบคุมดแูลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ              
ข้อบังคับ ประกาศ หรอืข้อกาํหนดเก่ียวกับการดําเนินงานของ สศส.   
   6.1.4  สําหรับค่าใช้จ่ายสําหรบัเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนและประโยชน์อืน่ รวมทั้งค่าใชจ่้ายที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานของ กศส. กบศส. และ สศส. ให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของ สลน.  
  6.2  กศส.  มมีติรับทราบตามท่ี สศช. รายงาน 
 7.  การแต่งต้ังกรรมการใน กศส. และผู้อํานวยการสํานกังานเศรษฐกจิสร้างสรรค์แห่งชาติ  
  7.1  สศช.  รายงาน ดังน้ี   
   7.1.1  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาต ิพ.ศ. 
2553 (ข้อ 4)  กําหนดให้มี  กศส. จํานวน 31 คน ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และผูท้รงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไม่เกิน 3 คน และ (ข้อ 10)  กําหนดใหม้ี  สศส. เป็นหน่วยงาน
ภายใน สลน. สํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการบริหารและควบคุมดแูล
โดยทั่วไป  
   7.1.2  นายกรัฐมนตรีไดม้อบหมายและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน กศส.  ได้แก่   
กรรมการโดยตําแหน่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ไดแ้ก่ (1) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) และ     
(2) ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี  (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ จํานวนไม่เกิน 3 คน ได้แก่ 
(1) นางพรศิริ  มโนหาญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2) นายอุทัย ดลุยเกษม อธิการบดมีหาวิทยาลัย     
ศิลปากร และ (3) นายธัญญา ผลอนันต์ นายกสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจําและการเล่น 
   7.1.3  สําหรับตําแหน่งผูอ้ํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ในเบือ้งต้นเห็นควรแต่งตัง้ 
นางการดี  เลียวไพโรจน์ หัวหน้าภาควิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  7.2  กศส.  มมีติรับทราบการมอบหมายและแต่งตั้งกรรมการฯ ใน กศส.  (ข้อ  7.1.2) ของนายกรัฐมนตรี  
โดยออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ส่วนการแต่งตั้ง (ข้อ 7.1.3) ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบคุณสมบัตใิห้ชดัเจนกอ่นนําเสนอ             
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตัง้ตามขั้นตอนตอ่ไป 
 8.  การดําเนินโครงการสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
   8.1  สศช. รายงาน ดังน้ี  
   8.1.1  คณะรัฐมนตรมีีมติ (6 พฤษภาคม 2552 )   อนุมตัโิครงการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข้ง  2555 โดยมีโครงการในสาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จํานวน  20 โครงการ งบประมาณ  
3,500.70 ล้านบาท   และคณะรฐัมนตรีไดม้ีมต ิ(13 ตลุาคม 2552) อนุมัตโิครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   2555 
เพ่ิมเติมคร้ังที ่2 จํานวน 24 โครงการ  งบประมาณ  3,425.23 ล้านบาท   
   8.1.2  โครงการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 31 โครงการ  รวม
งบประมาณ 2,368.38  ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,212.98 ล้านบาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.22 ของวงเงินที่
ได้รับการจัดสรร  
  8.2  กศส. มีมติรับทราบตามที่ สศช.  รายงาน   
 9.  ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมระดับระหว่างประเทศ เร่ือง เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Thailand 
International Creative Economy Forum: TICEF)  
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  9.1  พณ. (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  รายงานดังน้ี 
   9.1.1  การประชมุ TICEF ใช ้Theme ของงานว่า “GlobaLOCALisation – Local Move, Global 
Success”กําหนดจดังานระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2553 โดยเชิญนายกรฐัมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด และเชิญผู้นําองค์กร
ระหว่างประเทศรวมทั้งบุคคลที่มีชือ่เสียงเป็นที่ยอมรับระดบัโลกร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้จัดใหม้ีนิทรรศการต่างๆ  มากมาย  
   9.1.2 งบประมาณจัดงาน TICEF  
    1) คณะรัฐมนตรีมมีต ิ (21 กันยายน  2553 และ 25 พฤศจิกายน 2553)   ให้ พณ.  ปรับแผนการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วมาเพ่ือดําเนินการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาตแิละได้เสนอคณะรฐัมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ   

2) พณ.  (กรมทรพัย์สินทางปัญญา)  ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทย 
เข้มแข็ง 2555 ในส่วนของเงินสํารองจ่ายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 จาํนวน 60 ล้านบาท และสําหรับอดุหนุนภาคเอกชนจัดงานเทศกาลนานาชาติ  จํานวน  
40 ล้านบาท  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของสํานักงบประมาณ 
  9.2 กศส. มมีตริับทราบตามท่ี พณ. (กรมทรพัย์สินทางปัญญา) รายงาน 
 10.  ความคบืหน้าโครงการความรว่มมือระหว่าง สศช. และ UNDP เร่ือง Thailand’s National Strategy 
on Creative Economy  
   10.1 สศช. รายงาน ดังน้ี  
   10.1.1  โครงการความร่วมมือ ฯ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทาํยุทธศาสตร์เชิงนโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวม   มีระยะเวลาดําเนินงาน 4 เดอืน และมีที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นนักวจัิยที่มีชือ่เสียงในสาขา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก  
   10.1.2  นิยาม  (ยังไม่กําหนด)  แต่มข้ีอสังเกตในบริบทไทยเกิดข้ึนเมือ่ความคิดสร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดลงสู่
สินค้าและบริการ เป็นระบบเศรษฐกิจทีม่ีคนเป็นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 มิต ิได้แก่ (1) อตุสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก (2) อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และ (3) สภาพแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีปัจจัยบวกได้แก่  การมีเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ  
การมีองค์กรทางสังคมท่ีสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ทีใ่ห้ความสําคัญกับ
เศรษฐกิจฐานความรู้ และการปรับโครงสร้างภาคการผลิต  
   10.2 กศส. มมีติรับทราบตามที่ สศช. รายงาน   
 11.  ข้อเสนอเชิงนโยบาย: การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  
  11.1  สศช. รายงานด้งน้ี   
   11.1.1   ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้องนําไปสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของไทย โดยดาํเนินงานนําร่องในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพสงูก่อน  
   11.1.2  ข้อเสนอเชิงนโยบายของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 ไดแ้ก่  1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมท้ังการส่งเสริมและเพ่ิมสมรถนะงานวิจัยและพัฒนา 2)  พัฒนาระบบการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างโอกาสให้แกผู่้ประกอบการเชิงสรา้งสรรค์  และ 3)  สร้างแรง
บันดาลใจและสังคมสร้างสรรค์  โดยการกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึนทั้งระบบ เป็นต้น   

11.2 กศส. มมีติรับทราบตามที ่สศช. รายงาน    
 
18. เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดินทํากินเกษตรกร     
สภาประชาชน 4 ภาค  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาทีด่ินทํากิน
เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า  
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  1. กษ. โดย ส.ป.ก. ได้ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 โดย
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ได้มีมตใินการประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที ่20 มีนาคม  2552 มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) เป็นประธานกรรมการเห็นชอบให้ออกระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการจัดหาทีด่ินและจัดทีด่ินให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความ
ช่วยเหลอืเร่ืองที่ดินทํากินตามมตคิณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 ซึ่งระเบียบดงักล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 
75ง วันที่ 27 พฤษภาคม  2552 มผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม  2552 เป็นตน้ไป     
   2. ส.ป.ก. ได้ดาํเนินการตามข้ันตอนของระเบียบดังกล่าว  และถอืปฏิบัตติามแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทํา
กินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม  2552 จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2553 ดังน้ี  
   2.1 ส.ป.ก. ไดต้รวจสอบการมีที่ดินทํากิน การได้รับการจัดสรรทีด่ินจากหน่วยงานรัฐแลว้ส่งรายชื่อสมาชิก
ให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) จํานวน 20 จังหวัด  
   2.2 ส.ป.ก. จังหวัดได้ประกาศกําหนดพ้ืนทีจ่ัดซือ้ที่ดินและประกาศให้เสนอขายท่ีดินแล้วจํานวน  
20 จังหวัด  
   2.3 รับคําเสนอขายทีด่ิน จํานวน 20 จังหวัด เน้ือที่ประมาณ 23,130-2-88 ไร่  
   2.4 เกษตรกรมาตรวจสอบสทิธิ จํานวน 1,525 ราย ปรากฏว่า สละสิทธิ จํานวน 59 ราย คุณสมบติัไม่
ครบ จํานวน 81 ราย  มีคุณสมบัติครบ จํานวน  1,385 ราย  
   2.5 ส.ป.ก. จังหวัดดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบดังกล่าว  โดยมีเกษตรกรที่แสดงความประสงค์และ
พึงพอใจในท่ีดนิท่ีมีผู้เสนอขายจํานวน 810 ราย เน้ือที่ประมาณ 11,634-3-63 ไร ่ 
   2.6 ส.ป.ก. จังหวัดสามารถดาํเนินการจัดหาที่ดินเพ่ือนํามาจัดซือ้และจัดท่ีดินให้เกษตรกรสภาประชาชน  
4 ภาค  ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด (คปจ.) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซือ้ที่ดนิแล้ว 20 จังหวัด  เกษตรกร 735 ราย  
เน้ือที่ 10,587-1-03 ไร่ ดังน้ี  
    2.6.1 ท่ีดินทีต่ัง้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน   
     คปจ. เห็นชอบแผนการจัดซือ้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือจัดให้เกษตรกรสภาประชาชน  
4 ภาค รวม 14 จังหวัด  จํานวน 326 ราย  เน้ือที่ประมาณ 4,567-1-48 ไร่  โดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์นทีด่ินให ้ส.ป.ก. แล้ว 
6 จังหวัด เน้ือที่ 1,671-1-59 ไร่ เงิน 80,549,708.54 บาท  จัดให้เกษตรกร 116 ราย ซึ่งในจํานวนเกษตรกร 116 รายดังกล่าวน้ัน
ได้จัดทําสญัญาเช่าซื้อทีด่ินกับเกษตรกรแล้ว จํานวน 33 ราย  เน้ือที่ 475-0-65 ไร ่จํานวนเงิน 20,676,710.14 บาท  ส่วนที่เหลอือยู่
ระหว่างการรังวัดสอบเขตแปลงที่ดินตามขั้นตอนการจัดซือ้   
     2.6.2 ท่ีดินทีต่ัง้อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน  
     คปจ. เห็นชอบแผนการจัดซือ้ที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน  เพ่ือจัดให้เกษตรกรสภา
ประชาชน 4 ภาค รวม 11 จังหวัด จํานวน 409 ราย  เน้ือทีป่ระมาณ 6,019-3-55 ไร ่ โดย คปก. มีมตอินุมัติกําหนดเขตท่ีดินใน
ท้องทีต่่าง ๆ เฉพาะพ้ืนทีต่ามหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ินของกรมที่ดินที่จะดําเนินการจัดซื้อให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแลว้จํานวน  
7 จังหวัด  จํานวน 314 ราย  เน้ือที่ประมาณ 4,684-1-20 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างนําเสนอ คปก. ท้ังน้ี ส.ป.ก. ยังไม่สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพ่ือมาจัดใหแ้ก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคได ้ เน่ืองจากตอ้งดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาให้พ้ืนท่ี 
ท่ีจะจัดซือ้ทีด่นิเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจะมีอํานาจจัดซือ้ที่ดินไดต้ามกฎหมาย  
  3. เน่ืองจากความต้องการของสภาประชาชน 4 ภาคท่ีให้จัดทีด่ินให้เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคเข้าทํากิน
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ประกอบกับเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคมีสมาชิกเป็นจํานวนมากถึง 1,889 ราย ทีม่ีความประสงค์
ขอรับการจัดทีด่ินกระจายตัวอยู่ในภาคต่าง ๆ รวม 20 จังหวัด  ประกอบด้วย กลุม่เกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆ จํานวนหลายกลุ่ม  
จึงทําให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบในการดําเนินงาน  สามารถนํามาประมวลปัญหาอุปสรรคไดด้ังน้ี  
   3.1 ความไม่เป็นเอกภาพของสภาประชาชน 4 ภาค  ทําใหเ้กิดความขัดแย้งในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
แบ่งเป็นกลุ่ม  โดยแต่ละกลุม่ไม่ให้การยอมรบัซึ่งกันและกัน  ตัวแทนสมาชิกเกษตรกรแต่ละจังหวัดที่ได้รับการคัดเลอืกไม่เป็นท่ี
ยอมรับของเกษตรกรอีกฝ่าย/กลุ่ม  มีการจัดกลุม่มวลชนตอ่ต้านการดําเนินงานของอกีฝ่าย/กลุ่ม   
   3.2 ทีด่ินที่จะดําเนินการจัดซื้อมิไดอ้ยูใ่นเขตปฏิรูปที่ดินตอ้งดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดินก่อน  จึงจะมอีํานาจจัดซือ้ตามกฎหมาย  
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   3.3 การรังวัดสอบเขตท่ีดินแปลงที่จะจดัซื้อ  เจ้าของท่ีดินตอ้งไปย่ืนขอรงัวัดสอบเขตทีส่ํานักงานที่ดินแห่ง
ท้องที่  แต่เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจมากจึงต้องใช้ระยะเวลานานในการดําเนินงานทําให้เกิดความลา่ช้าในการจัดซื้อที่ดินใหแ้ก่
เกษตรกร  
    3.4 ราคาเสนอขายทีด่ินเกินราคาหน่ึงเท่าครึ่งของราคาประเมินท่ีดิน  และเกินราคาซือ้ขายที่ดินบริเวณ
ใกล้เคียงตามความเป็นจริงย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี  นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมมีต ิ ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดหาทีด่ินฯ ข้อ 13.3 และข้อ 13.4 ไม่มีบทบัญญตัท่ีิจะเป็นทางออกใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  จําต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถดําเนินการจัดซือ้ที่ดินให้แก่เกษตรกรได้   
    3.5 สภาประชาชน 4 ภาคไดท้ําการจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผูท้ี่มีรายชือ่ตามบัญชีรายชือ่ จํานวน 
1,889 ราย  ท่ีได้รับความช่วยเหลือตามมตคิณะรฐัมนตรมีายัง ส.ป.ก. เพ่ือขอรับการจัดทีด่ินแทนสมาชิกเกษตรกรสภาประชาชน  
4 ภาคที่ได้รับความช่วยเหลอืแต่ยังไม่มารบัการตรวจสอบสิทธิ  ทําให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดตอ้งใช้เวลาในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิที่ได้รับความช่วยเหลอืเฉพาะตามบัญชีรายชือ่จํานวน 1,889 ราย  ตามมติคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน  
  4. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยมีรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธ์ิสุ) เป็นประธาน  และมีตัวแทนเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จํานวน 6 ราย เป็นกรรมการ  ได้สรุป
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดําเนินงาน ดังน้ี   
    4.1 กรรมการฝ่ายราชการไดช้ี้แจงให้เข้าใจถึงความสามัคคี ปรองดอง และการประสานประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกฝ่าย/กลุ่ม ในสภาประชาชน 4 ภาค เพ่ือลดความขัดแย้ง  และเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายในการจัดทีด่ินให้แก่
สมาชิก ทั้งน้ี  ในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการ  เป็นตัวกลางในการดําเนินงานให้แก่สมาชิกสภาประชาชน 4 ภาค ทุกฝ่าย/กลุ่มดว้ย
ความเสมอภาคและเป็นธรรมเท่าเทียมกัน (ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินเกษตรสภาประชาชน 4 ภาค ในการ
ประชมุคร้ังที ่2/2552 เมือ่วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552)  
    4.2 ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัดพิจารณาให้ความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคตามมตคิณะรัฐมนตรีในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ตลอดจนการรังวัดสอบเขตแปลงที่ดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว (ตามมตคิณะกรรมการแก้ไขปัญหาทีด่นิทํา
กินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ในการประชมุคร้ังที ่1/2553 เมือ่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553)  
   4.3 ให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค เฉพาะตามบัญชีรายชือ่ จํานวน 1,889 ราย  ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ส่วนเกษตรกรที่ไม่มทีี่ดินทํากินรายใหมท่ี่ขอให้ไปย่ืนคําร้องขอที่ดินทาํกินท่ี ส.ป.ก. จังหวัด เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อเสนอ ส.ป.ก. เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือตอ่ไป (ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน
เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ในการประชุมครั้งที ่2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม  2552 และคร้ังที ่1/2553 เมือ่วันพุธที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2553)  
    4.4 ให้ ส.ป.ก. ดําเนินการจัดหาที่ดินที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขายที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก
และดําเนินการหาแนวทางแก้ไขในการลดขั้นตอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในกรณีทีด่ินท่ีเจ้าของประสงค์จะ
ขายอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน  ทั้งน้ีคณะรฐัมนตรีได้มีมติเมือ่วันที่ 31 สิงหาคม  2553 เหน็ชอบแนวทางปฏิบัติงานตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยให้ กษ. ส่งร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินท่ีสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจะจัดซือ้ตาม
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดหาที่ดิน  และจัดที่ดินให้แก่กลุม่
เกษตรกรท่ีได้รับความช่วยเหลือเรือ่งท่ีดินทาํกินตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 ให ้สคก. ตรวจพิจารณาไปได้ก่อนแล้วนําเสนอ
คณะรฐัมนตรตีอ่ไป  ซึ่งจะทาํให้ขั้นตอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินลดลงสามารถประกาศเขตปฏิรูปท่ีดินได้
ภายใน 4 – 5 เดือน (ตามมตคิณะกรรมการแก้ไขปัญหาทีด่ินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ในการประชมุครั้งที่ 2/2553 
เมื่อวันที่ 31 มนีาคม  2553)  
  5. คปก. ได้มีมติในการประชมุครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2553 อนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหาทีด่ินฯ ข้อ 13 โดยเพ่ิมเติมขอ้ความดังน้ี 
“ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องจัดซือ้ท่ีดินทีม่ีราคาสูงกว่าระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดหาทีด่ินฯ ข้อ 13.4 แต่ไม่เกินราคาที่ดนิตอ่ไร่ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมื่อคณะอนุกรรมการจัดหาฯ 
และ คปจ. เหน็ชอบตามข้อ 15 แล้ว ให้นําเสนอ คปก. เพ่ือพิจารณาอนุมัตติอ่ไป” ซึง่ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 94 ง วันที่ 4 สิงหาคม 2553 มีผลบังคับใช้วันที ่5 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปแล้ว   
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19.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพฒันาพื้นทีพ่ิเศษถนนราชดําเนิน คร้ังที ่2/2553 
 คณะรฐัมนตรีรบัทราบผลการประชมุคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน คร้ังที่ 2/2553   
ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน ได้มกีารประชุม ครั้งที ่2/2553 เมือ่วันที ่11 
พฤศจิกายน 2553  เวลา 13.20 – 14.30 น.  ณ หอ้งประชมุ 3202 รัฐสภา โดยมีนายไตรรงค ์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตร ี            
เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญไดด้ังน้ี 
 1.  การบูรณาการโครงการทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัโครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล     
อดุลยเดช  สรปุได้ดังน้ี 
  1.1  สาระสําคัญ 
  คณะกรรมการ กบพร. ในการประชุมคร้ังที ่1/2553 เมือ่วนัที่ 17 กันยายน 2553 มอบหมาย สศช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กบพร. จัดประชมุหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบูรณาการโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการลานเฉลิมพระ
เกียรตฯิ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สวนสันติพรและอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม สศช. ได้จดัประชมุบูรณาการ
โครงการฯ เมือ่วันท่ี 18 ตลุาคม 2553 สรุปผลการประชมุได้ ดังน้ี 
   1)  โครงการสวนสนัติพรและอนุสรณส์ถานพฤษภาประชาธรรม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การ
ประกวดแบบโครงการลานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปโดยอสิระ โดยการออกแบบใน
ภาพรวมให้คํานึงถึง หลักการอนุรักษแ์ละพัฒนากรุงรตันโกสินทร์ ความกลมกลืนกับโครงการสวนสันติพรและอนุสรณ์สถานพฤษภา
ประชาธรรม และสถาปัตยกรรมในพื้นที ่
   2)  โครงการรถไฟฟ้าสายสสี้ม ท่ีประชุมมมีติเห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  สํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และฝ่ายเลขานุการ           
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน ประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือบูรณาการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
กับโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการโดยรอบ รวมทั้งการเชื่อมต่อการขนส่งผู้โดยสารทางบกและทางน้ําในบริเวณดังกล่าว 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ 
  1.2  มติคณะกรรมการ กบพร. 
  เห็นชอบผลการประชุมบูรณาการโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการลานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตามที่ฝ่ายเลขานกุารเสนอ 
 2.  การกําหนดรูปแบบโดยประมาณของอาคารในโครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ           
พลอดุลยเดช (Mass Perspective Drawing) สรุปได้ดังนี ้
  2.1  สาระสําคัญ 
   1)  การจัดทํา Mass Perspective Drawing เพ่ือให้เห็นรูปแบบโดยประมาณ ของอาคาร ในทีด่ินขนาด 5-1-34.6 
ไร่ หรือ 8,538.4 ตร.ม. ภายใต้ข้อกําหนดและกฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดังน้ี (1) ความสูงอาคาร ไม่เกิน 16 ม. (2) พ้ืนที่
อาคารรวม : พ้ืนที่ดินไม่เกิน 3 : 1 (3) ที่ว่างภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่อาคารรวม (4) ระยะรน่  ไม่น้อยกว่า 
6.0 ม. ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร  เพ่ือให้รถดบัเพลิงสามารถเข้าออกไดส้ะดวก และ (5) ที่จอดรถ ในสดัส่วน 1 คัน ตอ่
พ้ืนที่อาคาร 120 ตร.ม.  
   2)  รูปแบบโดยประมาณของลานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมทีี่มาจากข้อกําหนดในข้อ 1)  ผนวกกับความ
ตอ้งการใช้พ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทําให้ได้รูปแบบอาคารโดยประมาณ ดังน้ี  (1) พ้ืนที่โลง่  รวม  4,481.5 ตร.ม. (2) 
พ้ืนที่อาคาร รวม 19,937.6 ตร.ม. ประกอบด้วย พ้ืนทีอ่าคารใต้ดนิ ชั้น 1 และ 2 ชั้นละ 5,468.8  ตร.ม. พ้ืนทีอ่าคารบนดิน ชั้น 1 และ 2 
ชั้นละ 2,000.0 ตร.ม. ชั้น 3 พ้ืนท่ี 4,000.0  ตร.ม. ชั้น 4 พ้ืนท่ี 1,000.0 ตร.ม. (3) รปูแบบอาคารดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วน พ้ืนท่ีอาคารคลุม
ดิน : พ้ืนที่ดิน = 1 ตอ่ 1  
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  2.2  มติคณะกรรมการ กบพร. 
   1)  เห็นควรยึดวัตถุประสงค์ของโครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุย
เดช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรบัเด็กและเยาวชนเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช  โดย
กําหนดแนวอาคารไม่ให้เกินจากอาคารสํานักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล และให้เป็นสถาปัตยกรรมที่สะทอ้นเอกลักษณ์ของ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
   2)  มอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดทําแผนการทํางานของการประกวดแบบ เพ่ือกํากับการประกวดแบบให ้  
เป็นไปตามกําหนด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน เพ่ือทราบต่อไป 
 

สังคม 
 
20. เร่ือง  การบูรณาการการทํางานระหวา่งกระทรวงในยุทธศาสตรท่ี์มีเป้าหมายร่วมกนั และการจัดทําตัวชีว้ดัร่วม (Joint 
KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ทีม่ีเป้าหมายร่วมกัน และ
การจัดทําตัวชีวั้ดร่วม (Joint KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในยุทธศาสตรส์ําคัญด้านต่าง ๆ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
ดําเนินการประเมินผลและทีศึ่กษาไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งยุทธศาสตรท์ี่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มี
การดําเนินการตอ่เน่ืองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ 3) ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน 4) ยทุธศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม (คุณภาพนํ้า) 5) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (คุณภาพอากาศและหมอกควัน) 6) ยุทธศาสตรข้์าวไทย 7) ยทุธศาสตร์พลังงาน
ผสม 8) ยุทธศาสตร์เอดส์ 9) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (ตาม
รายงานผลการวิจัย เร่ือง Doing Business ของธนาคารโลก)  
       โดยใหส้่วนราชการที่เกีย่วข้องในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นํายุทธศาสตร์ไปดําเนินการ
ให้เกิดผลร่วมกัน มีการกําหนดตัวชี้วัดและประเมินผลสําเร็จร่วมกัน 
  2. ใหส้่วนราชการที่มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบร่วมกันในยุทธศาสตร์สําคญัอื่น ๆ ที่มีผลกระทบสูงที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ อีกจํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า  2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทอ่งเที่ยวและ
บริการ 3) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจ 5) ยุทธศาสตร์การบูรณาการความ
ร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 6) ยุทธศาสตร์เยาวชนไทย  
       ท้ังน้ีให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้องจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ กําหนดเป้าหมายความสําเร็จและตัวชี้วัดร่วมกัน 
และนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  3. ให้รฐัมนตรแีละปลดักระทรวงของแตล่ะกระทรวงที่เก่ียวข้องในยุทธศาสตรส์ําคัญตา่ง ๆ ดังกล่าว ประชมุ
ร่วมกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเพ่ือบูรณาการระหว่างกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วน
ราชการและสว่นราชการในสังกัดกระทรวงนําร่อง ที่ได้รบัการแต่งตั้งจากประธาน ก.พ.ร. เพ่ือบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวง
ในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายรว่มกันและกําหนดตัวชี้วัดร่วมในระดับกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหแ้ล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ท้ังน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
21. เร่ือง บัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
  คณะรฐัมนตรพิีจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการผลติบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ  และมีความเห็นว่า 
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการได้รับบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค ์
(Smart Card) ไว้ใช้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ท้ังในสว่นของผู้ย่ืนคําขอมีบัตรฯ เน่ืองจากบัตรเดมิหมดอายุหรอืเปลี่ยนบัตรใหม่  ผู้ท่ียื่นขอมี
บัตรฯ คร้ังแรกไว้แล้ว และปัจจุบันยังต้องใช้ใบรับคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเหลือง) แทน และผู้ที่กําลังจะครบกําหนด
ตอ้งย่ืนคําขอมีบัตรฯ ครั้งแรก 
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  2. เพ่ือเป็นการประหยัดและลดภาระงบประมาณของรัฐในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเร่ืองน้ี 
  3. ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่นกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  
ได้ยืนยันว่าการดําเนินการจัดหาบัตรฯ ดังกล่าว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดด้ําเนินการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้ันตอนที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นไปตาม TOR 
(Terms of Reference) ที่กําหนดแล้ว 
  ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงลงมตเิห็นชอบให้ดําเนินการตามแนวทางที่ 2 ทีใ่หแ้ก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 22 
(พ.ศ. 2550) เพ่ือรองรับบัตรจํานวน 26 ล้านใบ ที่กรมการปกครองได้ออกให้ประชาชนไปแล้ว และแก้ไขในส่วน Micro Text 
รูปแบบครุฑ และรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับบัตร จํานวน 9 ล้านใบ ที่ ทก.ได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนคู่สญัญาผลติไปแล้ว และ
บริษัทจะสามารถผลติบัตรส่วนที่เหลอือีก 17 ล้านใบ ไดท้นัที  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ ทั้งน้ี ให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดบทเฉพาะกาลไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
22.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงนิแกก่ารก่อการร้าย 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ท้ัง 2 ข้อ ดังน้ี  
  1.  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 
  2.  ให้หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รับผิดชอบดาํเนินกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของ
แตล่ะหน่วยตอ่ไป 
ท้ังน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และ    
สภาความม่ันคงแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรมเสนอตามรายงานของสํานักงาน ปปง. ว่า  
 1. สํานักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินได้ประสานความร่วมมือทาง
วิชาการกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในการดําเนินโครงการแผนแม่บทดําเนินการ (Master Implementation Program 
– MIP) เริ่มตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2552 โดยมคีณะผู้เชี่ยวชาญจํานวน 2 นาย ทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่ประเทศไทย 

2.  ตามกรอบแผนแม่บทดําเนินการ สํานักงาน ปปง. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ IMF จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เรื่อง ภาพรวมยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจํานวน 10 ครั้งระหว่างเดือน
มกราคม – มิถนุายน 2553 และรวบรวมผลจากการประชมุฯ เป็นข้อมูลประกอบการรา่งยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2558) โดยยทุธศาสตรช์าตฯิ ได้
จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับแผนปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้ความร่วมมอื
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วย โดยมแีนวทางการวัดประสทิธิภาพและมีประสิทธิผลของการดําเนินการตามยุทธศาสตรช์าตอิย่าง
ชัดเจน 
 3.  สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 ด้านเพ่ือยกระดับการดําเนินการด้าน 
AML/CFT ของประเทศไทยดังน้ี 

3.1 ระบบกฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้ายโดยการพัฒนา ปรับปรุงและบัญญตัิกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง 

3.2 ขีดความสามารถและการประสานความร่วมมือ และการดําเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  
อัยการและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในการสืบสวนสอบสวน ดาํเนินคดี พิพากษาและลงโทษความผิดฐานฟอกเงิน 
ความผิดมลูฐาน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการก่อการร้าย 
 3.3  ขีดความสามารถและการประสานความร่วมมือ และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของสํานักงาน  
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ปปง. ในการรับ วิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลขา่วกรองทางการเงินเพ่ือสนับสนุนหน่วยบังคับใช้กฎหมายในการดําเนินการต่อต้านการ
ฟอกเงิน ความผิดมลูฐาน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการกอ่การร้าย 
  3.4  การปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันด้าน AML/CFT ที่มีประสิทธิภาพของสถาบันการเงินและหน่วยธุรกิจ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ไมใ่ชส่ถาบันการเงิน 
  3.5  ขีดความสามารถและการประสานความร่วมมือและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานกํากับ
ดูแลเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันด้าน AML/CFT 
  3.6  ความโปรง่ใสของนติิบุคคลและผู้จัดการประโยชนแ์ทน (เช่น ทรสัต ์องค์กรการกุศลและมลูนิธิ) เพ่ือไม่ให้
ถูกใช้เป็นชอ่งทางในการกระทําความผิดของอาชญากรและผู้ก่อการร้าย 
 3.7  ความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงิน ความผิดมลูฐาน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการก่อการร้าย 
        3.8  สร้างความตระหนักและการสนับสนุนของสังคมในการตอ่ต้านการฟอกเงิน ความผิดมลูฐาน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการก่อการร้าย 
 
23.  เร่ือง    รายงานสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 คณะรฐัมนตรีรบัทราบรายงานสรุปผลการดาํเนินงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบันอันเน่ืองมาจากอิทธิพลของร่องความกด
อากาศต่ําพาดผ่านภาคใตต้อนบน ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชกุหนาแน่น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่เกิดนํ้าท่วมฉับพลนั นํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร ส่งผล
กระทบตอ่ราษฎรในจังหวัดตา่ง ๆ โดยเฉพาะในภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งจังหวัดที่ประสบภัยมีทั้งสิ้น 39 
จังหวัด 413 อาํเภอ 3,021 ตาํบล 25,725 หมู่บ้าน มีผู้เสยีชีวิต 155 ราย ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 1,975,350 ครัวเรือน 
6,930,748 คน พ้ืนที่การเกษตรท่ีคาดว่าจะเสียหายประมาณ 6,316,156 ไร ่ 
 ปัจจุบันจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 12 จังหวัด 49 อําเภอ 390 ตําบล 2,545 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน 206,405 ครัวเรือน 718,031 คน ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม รอ้ยเอด็ อุบลราชธานี 
ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี และจังหวดัปทุมธานี จากสถานการณ์ดังกล่าวนํามาซึ่งความเสียหาย และ
ทําลายชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะด้านปัจจัยสี่ การขาดแคลนรายได้เน่ืองจากไม่สามารถ
ประกอบอาชีพหลักไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง ทรัพย์สินเครื่องใชท้ีช่ํารุดและสญูหาย โรคภัยที่เกิดจากนํ้าท่วม และภาวะวิตกกังวล สิ่งที่
ผู้ประสบภัย และครอบครัวเผชญิคือความไม่มั่นคงในการดํารงชีวิต 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ คือส่วนหนึ่งของสงัคม ในฐานะองค์กรหลักของภาครัฐที่มี
บทบาทภารกิจในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  การสร้างความเป็นธรรมเสมอภาคในสังคม   การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  ความมั่นคงเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ดังน้ัน เมือ่ราษฎรประสบ   
สาธารณภัยต่าง ๆ กระทรวงจึงจําเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต และชุมชนใหม้ีความเข้มแข็ง สามารถดํารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมั่นคงย่ังยืน จึงได้กําหนด
มาตรการแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้ภารกิจของกระทรวง โดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการดําเนินงานใน  3 ระยะ คือระยะบรรเทาทุกข์ ระยะฟ้ืนฟูและพัฒนาผูป้ระสบภัย และระยะป้องกัน
และเตรียมความพร้อม ดังน้ี   
 1.  ระยะบรรเทาทุกข ์
  1.1 จัดต้ังศนูย์ประสานการช่วยเหลือ 
        - ใช้กลไกศูนย์ประชาบดี 1300 ทั่วประเทศ เป็นชอ่งทางการส่ือสาร (War Room) เชื่อมประสานการ
ช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดทัว่ประเทศ โดยเป็นศูนย์รับแจง้เหตุ แจ้งความต้องการ และประสานส่งตอ่การช่วยเหลอืไป
ยังภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง รวมท้ังจัดทมีเข้าร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
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   - จัดให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ รวมถึงศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด 
ท่ีมีศักยภาพกว่า 130 แห่งทัว่ประเทศ เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราว  
   - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ภัย ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ประสานขอ้มลูพ้ืนท่ีที่ประสบภัยกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปกครองจังหวัด เป็นต้น ตลอดจน
สาํรวจ รวบรวมข้อมูล และรายงานผล เก่ียวกับสถานการณ์อุทกภัย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทราบ
เป็นรายวัน จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกต ิ
   - การให้ความช่วยเหลอื ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค การให้คําปรึกษาแนะนํา และอื่น ๆ ทีจํ่าเป็นใน           
ภารกิจของกระทรวง  
  1.2 จัดต้ังชุดอํานวยการชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
    เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนและใหก้ารช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัย อย่างทันท่วงที กระทรวงฯ จึงได้มี
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัย ทําหน้าที่อํานวยการ แนะนํา แก้ไข นิเทศงาน และบูรณาการการให้
ความช่วยเหลอืของหน่วยงานในสังกัด ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้รวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์อธิบดีทุกกรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นท่ีปรึกษา  และผูต้รวจราชการกระทรวง เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
อํานวยการ โดยแบ่งเป็น 6 ชดุ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบของแตล่ะเขตตรวจ 
  1.3 แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
  เพ่ือให้การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย และการฟ้ืนฟูความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยเป็นไป
อย่างมีระบบ กระทรวงฯ จึงได้มีคําสั่งแต่งตัง้คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย  เพ่ือทําหน้าที่             
บูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ติดตามประเมินผล แนะนาํ แก้ไข นิเทศงานแก่หน่วยงานในพ้ืนท่ีพ้ืนที่ โดยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (นางนนทินี  เพ็ชญไพศษิฏ์) เป็นประธานคณะทํางาน           
  1.4 แต่งต้ังคณะทํางานชุดปฏิบัติการการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยในพืน้ท่ี 
  เพ่ือทําหน้าที่จัดเตรียมชุดปฏิบัติการ ประสานทรัพยากร หน่วยงาน เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ฟ้ืนฟูหลังนํ้าลดของกระทรวง ซึ่งมีเป้าหมายการดําเนินงานเก่ียวกับการสร้างสุข สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการอํานวยการช่วยเหลือผูป้ระสบภัย  
 2. ระยะฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย 
   2.1 จัดทําแผนการฟืน้ฟูชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหลังน้ําลด เพ่ือสนับสนุนและสร้างเสริมศักยภาพ
ให้ผู้ประสบภัย และครอบครัวสามารถกลับไปดํารงชีวิตในภาวะปกติไดโ้ดยเร็ว ภายใตภ้ารกิจหลักของกระทรวง และนโยบายที่
รัฐบาลไดม้อบหมายในการฟื้นฟูช่วยเหลือหลังนํ้าลด โดยมเีป้าหมายการทํางาน คือ 3 ส “สร้างสุข สร้างรายได้ และเสริมสร้าง
คุณภาพชวีิต” ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทําของทุกหน่วยงานของกระทรวง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เริ่มจาก 
   2.1.1 การสํารวจข้อมูลทางสังคมและคณุภาพชีวิต  ซึ่งกระทรวงไดจั้ดตั้งทมีปฏิบัตกิารในระดับพ้ืนที่ 
ประกอบด้วยหัวหน้างาน นักสังคมสงเคราะห์ นักจติวิทยา  รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในการสํารวจ
ปัญหา วางแผนให้การช่วยเหลือ ดําเนินการช่วยเหลอืในภาวะเร่งด่วน และประสานการช่วยเหลอื ตดิตามรายงานผลการปฏิบัติการ
ในระดับพ้ืนที ่
   2.1.2 การสร้างสุขด้วยศาลาสร้างสุขเคลื่อนท่ี ซึ่งประกอบด้วย 
     - มุมเด็ก : ซึ่งเป็นมุมกิจกรรมที่เน้นการสร้างความสุข สนุกสนาน ความรูท่ี้เหมาะสําหรับเด็ก  
และเป็นจุดในการดูแลเด็กชัว่คราวในช่วงท่ีพ่อแมผู่้ปกครอง ต้องไปจดัการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน หรอืการประกอบอาชีพ 
ประกอบด้วยกิจกรรม คาราวานเสริมสร้างเด็ก เกม นันทนาการ ดนตรี หนังสือ 
      - มุมผู้สูงอายุและผู้พิการ : นอกจากจะมีกิจกรรมจดับริการสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อาท ินวด
ประคบสมุนไพร มอีาสาสมคัรฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ แล้วยังเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุและคนพิการไดช้่วยเหลอืผู้ประสบภัย เช่น 
การเปิดรับซอ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้พิการของศูนย์ฝึกอาชีพฯในสังกัดกระทรวง การให้ผู้สูงอายุได้นําภูมิปัญญา และ
ศักยภาพมาใชป้ระโยชน์ เช่นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่เด็ก และเยาวชน การถ่ายทอดทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริม 



 26

   - มุมครอบครัวสัมพันธ์ : เน้นกิจกรรมท่ีบริการให้แก่คนทุกวัยในครอบครวั และเป็นมุมท่ีตอ้งการให้
สมาชิกในครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกัน และมีส่วนช่วยครอบครัวผู้ประสบภัยอื่น เชน่พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผ้าป่าสวนครัว ครัวเพ่ือ
ผู้ประสบภัย บริการตดัผม และจุดให้คําปรกึษาแนะนํา ฯลฯ  
   2.1.3 การสร้างรายได้ด้วยเมนูอาชีพ : เป็นการสร้างอาชพีทดแทนชั่วคราว และการสร้างอาชีพใหม่เพ่ือ
เสริมรายได ้โดยเน้นการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสตูร 1-2 วัน เช่นการทําขนมไทย อาหาร หัตถกรรม จักสาน สกรีนผ้า ซอ่มรองเทา้ 
ฯลฯ หรือหลักสูตร 15 วัน เชน่ การเย็บผ้า การทอผ้า ทําผ้าห่ม ฯลฯ รวมท้ังสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าอบรม 
   2.1.4 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยภารกิจหลกัของกระทรวง : ซึ่งจะมีความหลาหลายตามความ
ตอ้งการ และสภาพปัญหาของผู้ประสบภัย และเป็นภารกิจของกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ 
การพักชําระหน้ีสําหรับเงินกู้คนพิการ (รายใหม่)  การช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก การช่วยเหลือเด็กกําพร้าจากเหตุการณ์ 
การช่วยเหลอืผู้สูงอายุ คนพิการ นักเรียน นักศึกษา ในครอบครัวท่ีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต บาดเจ็บหรือพิการ ตามระเบียบเงินทด
รองราชการฯ ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย รวมถงึ การสนับสนุนและเชือ่มร้อยจิตอาสาในการเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเริ่มจาก
โครงการคาราวานความดีเยาวชน ที่เปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มอาชีวะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํา Big Cleaning Day และการซ่อมแซมอปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออืน่ๆตามความสามารถของกลุม่นักเรียน นักศึกษา  
  2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟผูู้ประสบภัยหลังน้ําลด ในเบ้ืองต้นจํานวน 11 จังหวัด โดยดําเนินการภายใต้
กิจกรรม 3 สรา้ง ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
  2.3  ใช้กลไกท่ีกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีในจังหวัดและส่วนกลาง โดยเฉพาะ
ศูนย์ประชาบด ี1300 สายด่วนปัญหาทางสังคม 24 ชั่วโมง รับแจ้งเหตุ ใหคํ้าปรึกษา และประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ รับแจ้งเหตโุดยตรง  
 3. ระยะป้องกนัและเตรียมความพร้อม 
      3.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประสานขอความร่วมมอื อบต.ทุกอบต. จัดทํา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
               3.2 อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) ให้มีความรู้เก่ียวกับสาธารณภัยใน
ด้านต่างๆ รวมทั้งวิธีการป้องกันภัย ซึ่ง อพม. จะเป็นเครือข่ายในการเฝา้ระวังและแจ้งเหต ุ
            3.3 การใช้ภูมปัิญญาชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย อาท ิบ้านเรือนทีอ่ยู่ริมนํ้า ควรปลูกใตถุ้นสูง  
เป็นต้น 
       3.4 ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรับทราบถึงหน่วยงานที่ให้บริการ และรับแจ้งเหตุ 
 
24. เรื่อง  รายงานผลการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความ
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเรว็ และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตในการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
   คณะรฐัมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัตขิองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และรวดเร็ว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันและการขออนุมตัิใช้งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น  โดยการลดข้ันตอนและย่นระยะเวลาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลอืเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ  และมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัต ิ ตามที่รัฐมนตรปีระจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการอํานวยการ กํากับ ตดิตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย เสนอ 
  การดําเนินงาน 
   ประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ (อทภ.) รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล) ได้กําหนดให้มกีารประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที ่3/2553 เมือ่วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 
2553 เพ่ือพิจารณาเรื่อง หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และรวดเร็ว  โดยศึกษาจากรายละเอียดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาตขิอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพิีจารณาแล้ว  ซึ่งมี 6 ข้ันตอนใช้ระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้น 80 วัน  โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นําขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน  กรณีการใช้เงินทด
รองราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการช่วยเหลอืเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัตใินคร้ังน้ี มีรายละเอียดดังน้ี  
  ข้ันตอนที่ 1 : การสํารวจความเสียหาย (ใช้ระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดภัย)  
  ข้ันตอนที่ 2 : นําเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ/กิ่งอําเภอ (ก.ช.ภ.อ./กอ.)  
(ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 40 วัน นับแต่วันที่เกิดภัย)  
  ข้ันตอนที่ 3 : นําเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) (ใช้ระยะเวลา
ดําเนินการภายใน 10 วัน นับแต่วันทีผ่่านการพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ./กอ.)  
  ข้ันตอนที่ 4 : จังหวัดนําเสนอกรม (ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 10 วัน นับแต่วันทีผ่่านการพิจารณาของ 
ก.ช.ภ.จ.)  
   ข้ันตอนที่ 5 : กรมนําเสนอกระทรวง (ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 10 วัน นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด)  
  ข้ันตอนที่ 6 : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการ (ใช้ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งจากกรม)  
   ข้อพิจารณา  
  คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหม้ีความ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และรวดเร็ว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและการขออนุมตัิใช้งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็นเพ่ือนําเสนอคณะรฐัมนตรี
พิจารณา โดยการลดขั้นตอนและย่นระยะเวลาการปฏิบัติการให้ความชว่ยเหลือเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ  และมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัต ิดังนี้  
  1. หลกัเกณฑก์ารให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ให้มีความ
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว  
    1.1 ข้ันตอนที ่1 : การสํารวจความเสียหาย กรณีภัยพิบัติในครั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่ง
ดําเนินการสํารวจความเสียหายพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเกือบจะครบทุกพ้ืนทีแ่ล้ว  มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี  
   - ด้านพืช ประสบภัยทั้งสิ้น 75 จังหวดั สํารวจเสร็จแล้ว 65 จังหวดั สํารวจยังไม่เสร็จ 10 จังหวัด              
(ภาคใต้)  
   - ด้านประมง ประสบภัยทั้งสิน้ 67 จังหวัด สํารวจเสร็จแลว้ 43 จังหวัด (จังหวัดสโุขทัย สุพรรณบุรี 
นครปฐม รอบ 2 ยังสํารวจไม่เสร็จ) อยู่ระหว่างสํารวจ 27 จังหวัด (ภาคใต้ 12 จังหวัด และภาคอื่น ๆ 15 จังหวัด อาทิ จังหวัด
นครสวรรค์ ศรสีะเกษ นครราชสีมา สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรอียุธยา กรุงเทพฯ สมทุรสงคราม)  
   - ด้านปศสุัตว ์ประสบภัยทั้งสิ้น 54 จังหวัด สํารวจเสร็จแล้ว 22 จังหวัด  
   ทั้งน้ี จังหวัดทีไ่ด้ดําเนินการสาํรวจความเสียหายเสร็จแล้ว  และจังหวัดทีอ่ยู่ระหว่างการสํารวจความ
เสียหาย ให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรบัใช้ในข้ันตอนการดําเนินการตอ่ไป  เพ่ือความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในคร้ังน้ีอย่างเร่งด่วน  
    ในการน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัตทิีเ่กิดข้ึนในคร้ังน้ี และอาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต  ให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็วย่ิงข้ึน 
คณะอนุกรรมการฯ จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในข้ันตอนการสํารวจความเสียหายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  
   1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรสํารวจและรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของเกษตรกรไว้ อาทิ รายชือ่และที่
อยู่ของเกษตรกร การจําแนกประเภทการเกษตร เช่น ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านเพาะปลูก รายละเอียดชนิดพืชทีป่ลูก จํานวน
พ้ืนที่ใชท้ําประโยชน์ ฯลฯ จัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรไว้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมลว่งหน้า  กรณีน้ีเมื่อเกษตรกรผู้
ได้รับความเสียหายและประสงค์จะขอรับการช่วยเหลอืแจง้ยืนยันความประสงค์เพ่ือขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเอง  พร้อมลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบย่ืนความจํานงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 10) จะสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานข้อมูลของเกษตรกรในการ
สํารวจความเสียหายและตรวจสอบความถูกตอ้งได้รวดเร็วย่ิงข้ึน  
    2) เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกษตรกรหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แจ้ง/รับรองข้อมูลอันเป็นเท็จเก่ียวกับความ
เสียหายที่ได้รบั  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไดท้ราบว่า
การแจ้ง/รับรองข้อมูลเท็จ เป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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ความผิดฐานฐานแจ้งความเท็จตอ่เจ้าพนักงาน  ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดอืน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
และควรมีมาตรการลงโทษผูแ้จ้งข้อมูลเท็จ เช่น การข้ึนบัญชีไว้ (Black List) และงดการให้ความช่วยเหลือ  
   3) ควรใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (ภาพถ่ายทางอากาศ) เป็นเครื่องมอืช่วยในการสํารวจและตรวจสอบความ
เสียหาย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ได้อย่างเป็นปัจจุบัน  
   4) การรับรองหรือประเมินความเสียหายโดยบุคคลเพียงคนเดียว  อาจได้ขอ้มูลไมต่รงกับข้อเท็จจริงและ
อาจทําให้เกิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้องได้  ดังน้ันควรดําเนินการในรูปของคณะบุคคล เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือความน่าเชื่อถือและความละเอียดรอบคอบ  เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกตอ้งชัดเจนและเป็นการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง  
   5) ควรกําหนดให้มีข้ันตอนการทําประชาคมเพ่ิมขึ้น  รวมท้ังการปิดประกาศผลใหม้ีผู้คัดค้าน ก่อนที่จะมี
การจัดทํา กษ 02 เพ่ือเป็นการช่วยคัดกรองข้อมลูใหต้รงกบัข้อเท็จจริงและถูกตอ้งมากที่สุด  ถือเป็นมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ตรวจสอบกันเอง  
    1.2 การลดระยะเวลาการดําเนินการ ระหว่างขั้นตอนท่ี 2 : นําเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพบัิติอําเภอ/กิ่งอําเภอ (ก.ช.ภ.อ./กอ.) และขั้นตอนที่ 3 :  นําเสนอคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  โดยเห็นว่าเม่ือได้ผ่านขั้นตอนการดําเนินการสํารวจความเสียหายเสร็จแลว้ให้ ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. 
พิจารณาคําขออนุมัติงบประมาณ (กษ 02 และ กษ 03) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 10 วนั  นับแต่วันท่ีได้รับคําขอ   หลังจากนั้นให้
จังหวัดรวบรวมข้อมูลนําเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   เป็นการช่วยย่นระยะเวลา
การปฏิบัติการช่วยเหลอืและบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งน้ีใหร้วดเร็วย่ิงข้ึน   
เน่ืองจากเห็นว่าข้ันตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.อ. และ  ก.ช.ภ.จ. อาจทําให้มีข้ันตอนที่ล่าช้า   และเป็นการใช้
ดุลยพินิจซ้ําซอ้นกับบุคคลและคณะทํางานในข้ันตอนการสํารวจความเสียหายดังกล่าวมาแล้ว  จึงเห็นควรให้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  
มีหน้าที่เพียงสอบทานความถกูตอ้งตามหลักเกณ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว้เท่าน้ัน  ไม่ควรลงไปตรวจสอบในเรือ่ง
ข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหายซ้ําซอ้นอีก นอกจากจะมีประเด็นข้อสงสัย  หรือเห็นว่าการประเมินความเสียหายไม่
สมเหตสุมผลตามข้อเท็จจริง   
     1.3 การชว่ยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติในครัง้น้ีเป็นการขออนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  วงเงิน  14,000 ล้านบาท  มิใช่การขออนุมตัใิช้เงินทดรองราชการ จึงไม่จาํเป็นต้องดําเนินการขออนุมตัิ
เพ่ือใช้เงินทดรองราชการตามขั้นตอนท่ี 4-6  ซึ่งทําใหส้ามารถลดข้ันตอนและย่นระยะเวลาการปฏิบัติการช่วยเหลอืเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 40 วัน  นับแต่วันที่เกิดภัย   และดําเนินการรวบรวมข้อมูลนําเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาต่อไป (เดิมกําหนดใช้ระยะเวลา
ดําเนินการแลว้เสร็จภายใน 80 วัน)  และเมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดด้ําเนินการนําเสนอขอ้มลูให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและ
คณะรฐัมนตรีได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการแจ้งประสานให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตอ่ไป เช่นเดียวกับกรณีคณะรัฐมนตรีอนุมตัิให้ธนาคารออมสิน
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  กรณีฉกุเฉิน  (อทุกภัย)  ครัวเรือนละ 5,000 บาท  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงิน
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย  ครัวเรือนละ 5,000 บาท  ตามท่ีคณะกรรมการอาํนวยการ  กํากับ  ตดิตามการช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย 
(คชอ.)  เสนอให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรอืจําเป็น  
   2. มาตรการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาการทจุริตในการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
     2.1 กรณีที่พบเห็นการทุจริตในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติให้แจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
ผ่านชอ่งทาง 1111 
    2.2 คณะอนุกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ (อทภ.) 
ประสานสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ตั้งคณะทํางานสุ่มตรวจสอบการดําเนินการ
ในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่ท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลอืผู้ประสบ 
ภัยพิบัติ 
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25. เร่ือง  ข้อเสนอต่อการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาโครงการหรือกิจการท่ีเขา้ข่ายอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทางด้านสุขภาพ  
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบข้อเสนอต่อการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายอาจส่งผล
กระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ และมอบหมายให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อ
ร้องเรียนสําหรบัโครงการหรอืกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ รับไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ  
  ข้อเท็จจรงิ  
  การประชมุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิครั้งที่ 5 ของปี 2553 ที่มีรองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ             
(รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. พรรณสิริ  กุลนาถศิริ) เป็นประธานที่ประชุม มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. รับทราบแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจําปี 2554 ของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
   2. รับทราบแผนงานหลักของสํานักงานปฏิรูป ประจําปี 2554 – 2556  
  3. รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2553  
  4. รับทราบการขอลาออกจากกรรมการสุขภาพแห่งชาติของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
  5. รับทราบมุมมองของกรรมการสุขภาพแห่งชาติตอ่การจัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่   
  6. รับทราบความคืบหน้ากฎกระทรวงตามมาตรา 12 แหง่พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
  7. มีมตติ่อ “ขอ้เสนอต่อการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายอาจส่งผลกระทบตอ่
ชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสขุภาพ” ดังน้ี   
   7.1 เห็นชอบผลการศึกษา และขอ้เสนอตอ่การกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจส่งผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ  โดยมอบฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการ
ดําเนินงานต่อไป  
   7.2 เห็นชอบให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและมอบหมายให้  
    1) คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติพิจารณาใช้ข้อเสนอตาม 7.1 เป็นกรอบในการทบทวน
ปรับปรุงประกาศฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับบริบทที่เป็นจริง  และพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหามาบตาพุด  
    2) คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อรอ้งเรียนสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางดา้นคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  พิจารณาใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ เพ่ือการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
    7.3 เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่สุขภาพของชมุชนอย่างรุนแรง  และเสนอให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาอย่างต่อเน่ือง  ตามการเปล่ียนแปลงของบริบทสังคม  รวมถึงเพ่ือใหส้ังคมใช้เป็นจุดอ้างอิง 
(Social Reference) สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
 

ต่างประเทศ 
 
26. เร่ือง การขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกลาโหม
แห่งสาธารณรฐัอิตาลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ  
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอท้ัง 2 ข้อ ดังน้ี  
  1. ให้กระทรวงกลาโหมจดัทาํบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยและกะทรวง
กลาโหมแห่งสาธารณรัฐอติาลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการอวกาศ  
   2. ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามขอ้ 1  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า   
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  1. กระทรวงกลาโหมมีความประสงค์ทีจ่ะจดัทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐอติาลี  ว่าด้วยความร่วมมอืด้านกิจการอวกาศ (Memorandum of Understanding 
between the Ministry of Defence of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Defence of the Italian 
Republic on Defence Cooperation in Aerospace Technology) เพ่ือเพ่ิมพูนความสัมพันธ์ตลอดจนความร่วมมือทางด้าน
การทหารและความมั่นคงระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอติาลีให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   
   2. สรุปสาระสาํคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังน้ี  
   2.1 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมภาพถ่ายดาวเทียมและเทคนิคในการดําเนินโครงการสถานีรับ
สัญญาณภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย  
   2.2 กระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐอติาลี  จะให้การพจิารณาการร้องขอข้อมูลใด ๆ จาก
กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย  ตามที่เห็นสมควร ดังน้ี  
    2.2.1 ข้อมูลทางเทคนิคสําหรับการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม  
     2.2.2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  
    2.2.3 คําปรึกษาทางเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีด้านกิจการอวกาศ  
    2.2.4 ด้านการป้องกันประเทศ โครงการการให้ความช่วยเหลือในการใหก้ารศึกษา  การอบรม
และสัมมนาในเร่ืองเทคโนโลยีด้านกิจการอวกาศ  
    2.2.5 ข้อมูล และเอกสารด้านเทคโนโลยีด้านกิจการอวกาศ  
     2.2.6 ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ตามที่คู่ภาคีมคีวามเห็นชอบร่วมกัน  
   2.3 บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมผีลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนามและจะยังคงมีผลใช้บังคับตอ่ไปเป็นเวลา 5 
ปี หากภาคีฝ่ายหน่ึงมิได้แจ้งยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี  ให้ภาคีอีกฝา่ยหน่ึงทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  เป็นเวลาอย่าง
น้อย 90 วัน ก่อนวันหมดอายุของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมผีลใช้บังคับตอ่ไปอีก 5 ปี โดยอัตโนมตัิ  
   2.4 การยกเลกิบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะไม่กระทบตอ่ความร่วมมือที่กําลังดําเนินอยู่ก่อนการยกเลิก
บันทึกความเข้าใจ  
  3. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดงักล่าวมีลักษณะเป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็นหนังสือสญัญาตามมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงต้องไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรก่ีอนดําเนินการให้มีผลผูกพัน (ก่อนลงนาม) 
และในประเดน็ที่ว่า  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นหนังสอืสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ท่ีจะตอ้งขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ น้ัน กระทรวงกลาโหมมคีวามเห็นว่า  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มิได้มีข้อความส่วนใดท่ี
จะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือพ้ืนที่นอกอาณาเขต  ซึ่งประเทศไทยมีสิทธอิธิปไตยหรอืมีเขตอํานาจตาม
หนังสือสญัญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะตอ้งออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสญัญา  หรือมี
ผลกระทบตอ่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีความผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญแตอ่ย่างใด  และกระทรวงกลาโหมสามารถปฏิบัติไดโ้ดยไม่ตอ้งออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้
เป็นไปตามหนังสือสญัญา ดังน้ัน ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่น่าจะเป็นหนังสือสญัญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่จะตอ้งได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา   
 
27.  เร่ือง  ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทนุระหว่างไทยกับมองโกเลีย 
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบและอนุมัตติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  ดังน้ี  
  1. เห็นชอบกับร่างความตกลงเพื่อการส่งเสรมิและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ     
รัฐบาลแห่งมองโกเลีย 
  2. อนุมตัิให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ     
เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ฉบับดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ ท่ีมใิชส่าระสําคัญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผูใ้ชดุ้ลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรฐัมนตรี  โดยไมต่้องนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณา             
อีกครั้งหน่ึง 
  สาระสําคัญ  
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  หลักการทั่วไปของความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับมองโกเลีย  คือ มุ่งให้
ความคุ้มครองนักลงทุนไทยในการไปลงทุนในประเทศมองโกเลีย  ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความคุ้มครองนักลงทุนมองโกเลียในการเข้า
มาลงทุนในไทยด้วย ประเด็นที่สําคัญในร่างความตกลงฯ ได้แก่  ขอบเขตของการคุ้มครองการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  การ
ประติบัตติอ่การลงทุน  การทดแทนความสญูเสีย  การเวนคืน  การโอนเงินโดยเสร ี การรับช่วงสิทธิ  การระงับข้อพิพาท  ซึ่งรวมถึง
เรื่องการใช้ระบบอนุญาโตตลุาการ  และการทําให้ความตกลงมผีลใช้บังคับ   
 

เรื่องทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเปน็ข้อมูล 
28.  เร่ือง  การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 10 เดือนของปี 2553 (มกราคม – ตุลาคม)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 10 เดอืนของปี 2553 (มกราคม – 
ตุลาคม) ของกระทรวงพาณิชย์  สรุปไดด้ังน้ี  
  1.  การส่งออก 
       1.1  การส่งออกเดือนตุลาคม  2553 
                        1.1.1  การสง่ออก  มมีูลค่า 17,132.7 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ  15.7 การส่งออกยังมี
แนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ือง แต่มแีนวโน้มท่ีชะลอตัวลงจากปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท และแนวโน้มการชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจในตลาดส่งออกสําคัญในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2553  ในรปูเงินบาทการส่งออกมีมลูค่า 522,374.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.5 
                         1.1.2  สินค้าส่งออก   ส่งออกเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองทุกหมวดสินค้า  โดยสินค้าเกษตร/อตุสาหกรรม
เกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.2    สินค้าอตุสาหกรรมสําคัญเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.1  และสินค้าอื่นๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.3 
                      (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ส่วนใหญมู่ลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึน  แต่ปริมาณ
ส่งออกลดลง ได้แก ่ยางพารา  สินค้าอาหาร  ประเภท  อาหารทะเล  กุ้งแชแ่ข็งและแปรรูป  และ ผกั ผลไม้     เน่ืองจากผลผลิตใน
ประเทศลดลงและราคาส่งออกสูงข้ึน  ขณะท่ี ข้าวและ ไก่แชแ่ข็งและแปรรูปส่งออกเพ่ิมขึ้นท้ังปริมาณและมลูค่า   ส่วน มัน
สําปะหลังและ น้ําตาล ส่งออกลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า เน่ืองจาก ผลผลิตในประเทศลดลงและความตอ้งการใช้ในประเทศเพ่ิมข้ึน 
                (2)  สนิค้าอุตสาหกรรมสําคญั  สินค้าส่งออกสําคัญส่วนใหญ่ส่งออกเพ่ิมขึ้น 
      • สินค้าทีส่่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก ่ ยานยนต์   เมด็และ
ผลติภัณฑ์พลาสติก  สิ่งทอ  ผลติภัณฑ์ยาง  เคร่ืองสําอาง  เครื่องเดินทางและเครื่องหนัง  นาฬิกา  เครื่องกีฬาและเคร่ืองเล่นเกมส์     
รวมทั้ง อญัมณีที่กลับมาส่งออกเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 40.2  เน่ืองจากการสง่ออกทองคําทีเ่พ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 63.3  ขณะทีอ่ญัมณีทีห่กั
ทองคําออกแลว้ส่งออกเพ่ิมขึน้ร้อยละ  12.2 
      •  สินค้าที่ส่งออกลดลง ไดแ้ก่  วสัดุก่อสร้าง ลดลงร้อยละ  19.1  เป็นการ
ลดลงของการส่งออกโครงก่อสร้างทําด้วยเหล็กและเหล็กกล้าไปออสเตรเลียที่ลดลงถึงร้อยละ 98.0   
             1.1.3  ตลาดส่งออก  ส่งออกเพิ่มข้ึนตอ่เน่ือง โดยเฉพาะตลาดศักยภาพสูงที่ยังขยายตวัใน               
อตัราสูง  ขณะท่ีตลาดหลักและ ตลาดศักยภาพระดับรอง มีแนวโน้มชะลอตัว 
         (1)  ตลาดหลัก ส่งออกเพ่ิมขึ้นตอ่เน่ืองในทุกตลาด ร้อยละ 11.1  โดยญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 18.2  ส่วนสหภาพยุโรปและสหรัฐฯชะลอตัวลง เล็กน้อย      
              (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง รอ้ยละ 19.4  โดยจีน และฮอ่งกง
ขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 27.0 และ 32.6  ตามลําดับ ขณะท่ีอาเซียน(5) อินโดจีนและพม่า และอนิเดียชะลอตัวลง 
          (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ือง แตม่แีนวโน้มชะลอตัวลงโดย
ขยายตัวเพียงร้อยละ 8.3  เน่ืองจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลียยังลดลงต่อเน่ืองร้อยละ 9.8 ขณะทีก่ารส่งออกไปรัสเซียและ CIS 
และลาตินอเมริกายังขยายตัวในอตัราสูงตอ่เน่ืองถึงรอ้ยละ 103.7 และ 42.0 ตามลําดบั 
   1.2  การส่งออกในระยะ 10  เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ต.ค.) 
                        1.2.1   การสง่ออก    มีมูลค่า 160,277.4  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.2   ในรูปเงิน
บาทการส่งออกมีมูลค่า 5,136,223.4 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 20.7 
                        1.2.2   สินค้าส่งออก  เพ่ิมข้ึนทุกหมวดสินค้า ดังน้ี  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญ   
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.0  สินค้าอตุสาหกรรมสําคัญเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.1 และสินค้าอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 32.0 
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        (1)  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญสง่ออกเพิม่ขึ้นเกือบทกุรายการ เป็นการ
เพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณและมูลค่า เช่น  ยางพารา มันสําปะหลัง และสินค้าอาหาร ประเภท อาหารทะเลแชแ่ข็ง กระป๋องและแปรรูป  กุ้ง
แชแ่ข็งและแปรรูป และ ไก่แช่แข็งและแปรรูป  ขณะท่ี ผกัและผลไม้ และ นํ้าตาลมูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึนแต่ปรมิาณส่งออกลดลง
เล็กน้อย เน่ืองจาก ผลผลติในประเทศลดลงและความตอ้งการใช้ในประเทศเพิ่มข้ึน  ยกเว้น ข้าว ส่งออกลดลงทั้งปริมาณและมลูค่า
ร้อยละ 4.6 และ 3.3  ตามลาํดับ  จากปัญหาการแข่งขันด้านราคากับเวียดนาม ปากีสถานและอินเดยีและการแข็งค่าของเงินบาท  
แต่การส่งออกก็มีแนวโน้มปรบัตัวดีข้ึนตอ่เน่ืองในช่วงครึ่งหลังของปี 
         (2)  สินค้าอุตสาหกรรมสําคญั  ส่งออกเพิม่ข้ึนทุกรายการ ยกเว้นทองคํา  
      • สินค้าทีส่่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก ่ เครือ่งอิเล็กทรอนิกส์   
เครื่องใช้ไฟฟ้า  ยานยนต์  เมด็และผลติภัณฑ์พลาสติก  ผลิตภัณฑ์ยาง  เครื่องสําอาง  เฟอร์นิเจอร์  เลนส์  นาฬิกา  และ อญัมณทีี่
หักทองคําออกแล้วส่งออกเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ  25.0  (การส่งออกอญัมณีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 และการส่งออกทองคําลดลงรอ้ยละ 1.3) 
    1.2.3  ตลาดส่งออก   
         (1)   ตลาดหลัก  ส่งออกเพิม่ขึ้นตอ่เน่ืองรอ้ยละ 24.3  เป็นการเพิ่มข้ึนในทุกตลาด 
ได้แก่ ญี่ปุ่น  สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป(15) เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 30.4 , 22.4  และ 20.4 ตามลําดับ 
            (2)  ตลาดศักยภาพสูง  ส่งออกเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในอัตราสงูถึงร้อยละ 38.0  และเป็น
การเพ่ิมขึ้นในอตัราที่ค่อนข้างสูงในทุกตลาด  ทั้ง อาเซียน(5)  จีน  อินโดจีนและพม่า ฮอ่งกง และ อินเดีย 
              (3)  ตลาดศักยภาพระดับรอง ส่งออกเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองร้อยละ 19.9  เป็นการขยายตัวใน
ทุกตลาด  โดยเฉพาะ  ลาตินอเมริกา และ รัสเซียและ CIS ที่ขยายตัวในอตัราสูงตอ่เน่ือง  ขณะที่ทวีปออสเตรเลีย  ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาขยายตัวในอตัราที่ไม่สูงมากนัก 
 2. การนําเข้า  

  2.1  การนําเขา้เดือนตุลาคม  2553 
           2.1.1  การนําเข้า  มีมลูค่า 14,810.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 13.5  คิดในรูปเงินบาทมีมูลค่า 457,211.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6          
                        2.1.2  สินค้านําเข้า  สินค้านําเข้าสําคัญมกีารนําเข้าเพ่ิมข้ึนเกือบทุกหมวดดังน้ี    

            (1)  สนิค้าเชือ้เพลิง นําเข้าลดลงร้อยละ 10.4  การนําเข้าสินค้าเชื้อเพลงิที่สําคัญ ได้แก่              
นํ้ามันดิบ มีมลูค่า 1,523.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21.6 ในเชิงปริมาณมีจํานวน 20.73 ล้านบาร์เรล (668,809 บาร์เรลตอ่
วัน) ลดลงร้อยละ 23.9 
      (2)  สนิค้าทุน  นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.9  สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่ม
ขยายตัว และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าสง่ผลให้ราคาสินค้าถูกลง จูงใจให้ผู้ประกอบการ
ซื้อสินค้าในหมวดน้ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเครือ่งจักรกลเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพและขยายการผลติ การนําเข้าสินค้าทุนที่สําคัญ    ได้แก่   
เครือ่งจักรกลและสว่นประกอบ นําเข้า เพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.4 เครื่องจักรไฟฟา้และสว่นประกอบ นําเข้า เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.6  เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณแ์ละสว่นประกอบ นําเข้าเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 10.9   
                (3)  สินค้าวัตถุดิบและกึง่สําเร็จรปู  นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.3 สอดคล้องกับการสง่ออกและการบริโภคใน
ประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ประกอบกับราคาสินค้าถูกลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าจูงใจใหม้ีการซือ้เพ่ิม ขึ้น สินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
สําเร็จรูปสําคัญ ได้แก่  อุปกรณส์ว่นประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.1  เหลก็ เหลก็กล้าและ
ผลิตภัณฑ ์นําเข้า มลูค่าเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 10.6  เคมีภัณฑ์ นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.0 ทองคํา นําเขา้ ปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.1 
มูลค่าเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 160.6 เน่ืองจากราคาทองคําในตลาดโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และเงินบาทแข็งค่า  
                    (4)  สนิค้าอุปโภคบริโภค นําเข้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.9  เน่ืองจากราคาสนิค้าที่นําเข้าถูกลงจากค่าเงินบาทที่           
แข็งค่าข้ึน การนําเข้าสินค้าอปุโภคบริโภคทีส่ําคัญ ไดแ้ก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.5  เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด เพ่ิมข้ึน         
ร้อยละ 31.8  ผลิตภัณฑเ์วชกรรมและเภสัชกรรม  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.7 
    (5)  สนิค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง  นําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.4  การนําเข้าสินค้ายานพาหนะและ
อุปกรณ์ขนส่งท่ีสําคัญ ไดแ้ก่ สว่นประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ นําเข้า เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 41.7 รถยนต์น่ัง นําเข้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ  
13.8  รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก นําเข้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.9  สว่นประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์และรถจักรยาน นําเข้า  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  22.7 
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         2.2  การนําเขา้ในระยะ 10 เดือนของปี 2553  (ม.ค.-ต.ค.) 
         2.2.1 การนําเข้า    นําเข้ามลูค่า 148,810.0 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดยีวกันของปี 2552 
เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 39.8  คิดในรูปเงินบาทมมีูลค่า 4,828,858.0 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.8     
      2.2.2  สินค้านําเข้าสําคัญ     มีการนําเข้าเพ่ิมข้ึนทุกหมวดสินค้าดังน้ี  สินค้าเชือ้เพลิง  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
23.9  สินค้าทนุ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.5  สินค้าวัตถุดิบก่ึงสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 51.3  สนิค้าอุปโภคบรโิภค เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.7  
และสินค้ายานพาหนะและอปุกรณ์  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.1 
      3. ดุลการค้า 
   เดือนตุลาคม  2553 ไทยเกินดุลมลูค่า 2,321.8  ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงินบาทเกินดุลมูลค่า 65,163.8                 
ล้านบาท   ส่งผลให้ในระยะ 10  เดอืน (ม.ค.-ต.ค.)  ไทยเกินดุลการค้าสะสมมูลค่า 11,1467.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรอื 307,365.4           
ล้านบาท  
 4.  เปรียบเทยีบอัตราการขยายตัวของการส่งออกของไทยกับประเทศคู่แข่ง ปี 2553 
   มค. 53 กพ. 53 มีค. 53 เมย. 53 พค.53 มิย.53 กค.53 สค.53 กย.53 ตค.53 

ไทย  30.8 23.1 40.9 35.2 42.1 46.3 20.6 23.9 21.2 15.7 
จีน  21.0 45.7 24.2 30.4 48.4 43.9 38.0 34.3 25.1 22.8 
ไต้หวัน  75.8 32.6 50.1 47.8 57.9 34.1 38.5 26.6 17.5 21.9 
เกาหลีใต ้ 45.8 30.3 34.3 29.8 40.5 30.2 27.5 27.7 16.5 29.9 
เวียดนาม 34.8 -25.6   5.3 24.6 43.0 33.4 25.5 51.6 34.2 24.4 
สิงคโปร ์37.0 19.2 29.3 30.0 29.0 28.3 16.6 25.5 18.8 19.6 
มาเลเซีย 37.0 18.4 36.4 26.6 21.9 17.2 13.5 10.6   6.9 Na 

 ฟิลิปปินส์ 42.4 42.5 43.7 28.2 37.3 33.7 35.9 36.6 46.1 Na 
 
29.  เรื่อง  สรปุสถานการณ์อุทกภัย  ภัยหนาว และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ข้อมูล วนัที ่3 ธันวาคม 2553)  
    คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณอ์ุทกภัย  ภัยหนาว และการใหค้วามช่วยเหลอื (ข้อมูล วันที่ 3 ธันวาคม 2553)   
ของกระทรวงมหาดไทย  สรุปได้ดังน้ี   
  สาระสําคญัของเรื่อง 
  สรุปสถานการณ์อทุกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุดีเปรสชั่นบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง (ระหว่างวันที ่10 ตลุาคม - 3 ธันวาคม 2553) 
    1. การคาดหมายลักษณะอากาศ (ระหว่างวันท่ี 7 - 12 ธ.ค. 2553) 
    1.1 กรมอุตุนยิมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในชว่งวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2553 บริเวณความกด
อากาศสูงกําลังแรงอีกระลอกหน่ึงจากประเทศจีนแผ่เสรมิลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก มอีุณหภูมิลดลง มอีากาศหนาวเย็น ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลังแรงข้ึนทําให้ภาคใตม้ีฝน
เพ่ิมข้ึนและคลืน่ลมในอ่าวไทยมีกําลังแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยของภาคใตต้ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
ระมดัระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทําให้เกิดสภาวะนํ้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากข้ึนได ้  
    1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสารด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 391 
ลงวันท่ี 6 ธ.ค. 2553 แจ้งเตือนในช่วงระหว่างวันท่ี 6 - 7 ธ.ค. 2553 ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) เขต 12 
(สงขลา) เขต 18 (ภูเก็ต) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เตรียมการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาอันเกิดจากสภาวะฝนตกหนัก นํ้าทว่มฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก  ดินถลม่ และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และจดัเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่
อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ 
   2. สถานการณ์อุทกภัย 
   2.1 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 10 ต.ค. - 3 ธ.ค. 2553 อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของร่องความกด
อากาศตํ่าพาดผา่นภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  
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    มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อทุกภัย) ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 39 จังหวัด 425 อําเภอ 3,098 ตําบล 26,226 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวติ 
180 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,002,961 ครัวเรอืน 7,038,248 คน พ้ืนที่การเกษตรท่ีคาดว่าจะเสียหายประมาณ 
7,784,368 ไร ่ซึ่งสถานการณ์ได้คลีค่ลายแล้วอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู 38 จังหวัด 
      ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 1 จังหวัด 1 อําเภอ 2 ตําบล 2 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น  
50 ครัวเรือน 153 คน ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      2.2 สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2553  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบรเิวณ
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  
ซึ่งสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว   อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู 10 จังหวัด 
      ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 2 จังหวัด 10 อําเภอ 42 ตําบล 169 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความ
เดือดรอ้น 32,465 ครัวเรอืน 104,001 คน ได้แก่ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี และจังหวดัพัทลงุ 
      2.3 การให้ความช่วยเหลอืของหน่วยงาน 
        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 และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและให้กระทรวงมหาดไทย  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับ การประปา
ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง จังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดหานํ้าดื่มสะอาดมอบแก่ผู้ประสบอทุกภัย ซึ่งขณะน้ีมี
รายงานผลการแจกจ่ายนํ้า จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย์ 
ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุรินทร ์และจังหวดัอุบลราชธานี รวม จํานวน 7,726,051 ลติร 
    3. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
        3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยัง
ชีพให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์เดินทางไป
มอบสิ่งของพระราชทาน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ราษฎรในเบื้องต้น 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 ชุด นมเมด็จิตรลดา 700 ลัง และส้วมสําเร็จรูป 600 ชดุ   
        3.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิต์ลอดชพี) และพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดใหผู้้แทนพระองค์เดินทางไป
มอบถุงประทานแก่ราษฎร ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย รวม จํานวน 17,102 ถุง และอาหารกล่อง จํานวน 3,500 กลอ่ง 
        3.5 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) และคณะ นําถุงยังชีพพระราชทานไปมอบใหแ้ก่ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดราชบุร ี
เพชรบุรี และจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม จํานวน 1,500 ชุด 
         สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการใหค้วามชว่ยเหลือ (ระหว่างวนัที ่1 พฤศจิกายน - 3 ธนัวาคม 2553) 
 1. การเตรียมการป้อ งกันและแกไ้ขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย     
       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจั้ดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว ปี พ.ศ. 2553 - 2554 ของจังหวัดข้ึน ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ อําเภอ 
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และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่งในเขตพืน้ที่ พรอ้มทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบประจําศูนย์ฯ เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความ
ช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้ับความเดอืดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดข้ึน 
    นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จดัตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลอืผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย และที่จังหวัดทุกจงัหวัดด้วย 
   2. สถานการณ์ภัยหนาว (ระหว่างวนัที ่1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2553) 
       ในขณะน้ีได้รับรายงานจังหวัดท่ีได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาว 
(อุณหภูมิ 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิต่ํากว่า 8.0 องศาเซลเซียส)  
จํานวน 15 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชยีงราย พะเยา เพชรบูรณ์ ตาก น่าน แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลาํพูน ขอนแก่น นครพนม เลย 
สกลนคร หนองคาย และจังหวดัอุดรธานี รวม 188 อําเภอ 1,326 ตําบล 15,203 หมู่บ้าน 
   3. การให้ความชว่ยเหลือของหน่วยงาน 
          3.1 จังหวัดที่ไดป้ระกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้ง 15 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครือ่งกัน
หนาวให้แก่ประชาชนในพ้ืนที ่โดยได้รับการสนับสนุนผ้าหม่กันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สมาคม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม 258,498 ชิ้น 
         3.2 บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 200,000 ผืน เพ่ือ
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อดุรธานี หนองบัวลําภู 
ขอนแก่น มหาสารคาม รอ้ยเอด็ กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลําปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
      3.3 หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มชว่ยเหลือภัยหนาว จํานวน 2,000 ผืน 
ผ่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงาน
กลางในการนําผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแกผู่้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
    3.4 บริษทั ซีพี จํากัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จํานวน 50,000 ผืน 
มูลค่า 12.5 ล้านบาท ซึ่งจดัซือ้จากกลุม่แม่บ้านผูผ้ลติผ้าห่มนวม จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึนของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงใหม ่
เชียงราย ลําพูน น่าน พะเยา สกลนคร นครพนม เลย อดุรธานี และจังหวัดขอนแก่น 
   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 กลอ่ง  
 
30.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งท่ี 42  
 คณะรฐัมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณภั์ยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 คร้ังที ่42   ของกระทรวงเกษตรและ    
สหกรณ์  ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การช่วยเหลอืด้านการเกษตร 
และผลกระทบด้านการเกษตร สรุปได้ดังน้ี 
  สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
  ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งประเทศ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
  จังหวัดพัทลุง สถานการณ์นํ้าท่วมขัง เมือ่วันท่ี 1 ธ.ค. 53 เกิดฝนตกหนัก วัดปริมาณฝนสูงสุดทีอ่่างเก็บนํ้า              
ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม  วดัได ้109.5 มม. ทําให้เกิดนํ้าท่วมขัง 8 อําเภอ ไดแ้ก่  อําเภอป่าบอน(ตาํบลป่าบอน)  บางแก้ว(ตําบล            
นาปะขอ ท่ามะเดือ่)  เขาชัยสน (ตําบลเขาชัยสน หารโพธ์ิ  จองถนน)  ควนขนุน (ตําบลชะมวง พนางตุง มะกอกเหนือ) ป่าพะยอม 
(ตําบลบ้านพร้าว  ป่าพะยอม)  เมือง (ตําบลโคกชะงาย พญาขัน ปรางหมู่ ชัยบุร ีลําปํา)  ตะโหมด (ตาํบลคลองใหญ)่  ปากพะยูน 
(ตําบลเกาะนางคํา)  ระดับนํ้าท่วมสูง 0.30-0.80 เมตร  
 สถานการณน์้าํ 
 1. สภาพน้ําในอ่างเกบ็นํ้า 
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 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ (3 ธันวาคม 2553) มีปรมิาณนํ้าทั้งหมด 55,021 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(55,187 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร) จํานวน 389 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 31,180 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุ
อ่าง) น้อยกว่าปี 2552 (57,899 ล้านลูกบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 79) จํานวน 2,878 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 สภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ (3 ธันวาคม 2553) มีปรมิาณนํ้าทั้งหมด 51,508 ล้านลูกบาศก์เมตร หรอืคิดเป็น
ร้อยละ 74 ของความจุอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ก่อน(51,678 ล้านลูกบาศก์เมตร) จํานวน 
170 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณนํ้าใช้การได้ 27,985 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของความจุอ่าง) น้อยกว่าปี 2552 
(54,731 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 79) จํานวน 3,223 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สริิกต์ิิ และป่าสักชลสิทธิ ์

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาณนํ้าไหลลงอา่งฯ ปริมาณนํ้าระบาย 

อ่างเก็บนํ้า ปริมาตร

นํ้า 

% ความจุ

อ่างฯ 

ปริมาตร

นํ้า 

% ความจุ

อ่างฯ 
วันน้ี เม่ือวาน วันน้ี เม่ือวาน 

ปริมาณนํ้ารับได้อีก 

1.ภูมิพล 8,781 65 4,981 37 8.03 10.54 5.00 5.00 4,681 

2.สิริกิต์ิ 7,779 82 4,929 52 10.04 0.00 6.92 6.97 1,731 

ภูมิพล+สิริกิต์ิ 16,560 72 9,910 43 18.07 10.54 11.92 11.97 6,412 

3.แควน้อยฯ 746 97 710 92 1.61 0.89 2.59 2.59 23 

4.ป่าสักชลสิทธ์ิ 852 89 849 88 1.43 0.00 0.89 0.89 108 

รวม 4 อ่างฯ 18,158 74 11,469 46 21.11 11.43 15.40 15.45 6,543 

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 
  อ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ในเกณฑน์้ํามากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 21 อ่าง  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได ้ ปริมาณนํ้าไหลลงอา่งฯ ปริมาณนํ้าระบาย 

อ่างเก็บนํ้า ปริมาตร

นํ้า 
% ความจุ

อ่างฯ 

ปริมาตร

นํ้า 
% ความจุ

อ่างฯ 

วันน้ี เม่ือวาน วันน้ี เม่ือวาน 
ปริมาณนํ้า 
รับได้อีก 

1.สิริกิต์ิ 7,779 82 4,929 52 10.04 0.00 6.92 6.97 1,731 

2.แม่งัดฯ 272 103 250 94 0.53 0.56 0.31 0.34 0 
3.ก่ิวลม 105 94 101 90 3.42 3.46 3.56 3.56 7 
4.ก่ิวคอหมา 182 107 176 104 0.52 0.38 1.65 1.65 0 
5.แควน้อยฯ 746 97 710 92 1.61 0.89 2.59 2.59 23 

6.ห้วยหลวง 121 103 116 98 0.00 0.00 0.05 0.05 0 
7.จฬุาภรณ ์ 157 96 113 69 0.22 0.20 0.09 0.17 7 

8.อุบลรัตน์ 2,287 94 1,706 70 0.00 3.23 9.11 9.22 145 

9.ลําปาว 1,237 87 1,152 81 1.75 0.00 1.75 1.69 193 
10. ลําตะคอง 344 110 317 101 0.86 1.30 0.73 0.79 0 

11.ลําพระเพลิง 106 96 105 95 0.00 0.00 0.00 0.00 3 

12.มูลบน 116 82 109 77 0.00 0.00 0.00 0.00 25 
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           หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าปิง วัง ยม และน่าน ตามสถานีสํารวจปรมิาณนํ้าท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํ้าอยู่ใน              
เกณฑ์ปกต ิ
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 503 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 41 ลบ.ม./
วินาที) 
  ปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 139 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเม่ือวาน 29 ลบ.ม./วินาที) 
  รับนํ้าเข้าระบบส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันออก 194 ลบ.ม./วินาที (เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 18 ลบ.ม./วินาที) และรับนํ้าเข้าระบบ
ส่งนํ้าทุ่งฝั่งตะวันตก 218 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 2 ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) 
 การชว่ยเหลือด้านการเกษตร 
 1. แจ้งเตือนพ้ืนที่น้ําท่วม ดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2553 
จํานวน 1 ฉบับ พ้ืนที่ที่ควรเฝ้าระวัง ไดแ้ก่ ภาคใต้ 5 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธานี พัทลุง และสงขลา  
 2. สนับสนุนเครือ่งสูบน้ําเคลื่อนที่ เคร่ืองผลกัดันน้ํา รถบรรทุก ดังน้ี 
  2.1 เครื่องสูบนํ้าเคลื่อนที่ จํานวน 454 เครื่อง ในพ้ืนที่ 33 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด จํานวน 6 เครื่อง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด จํานวน 72 เครื่อง ภาคกลาง 13 จังหวัด 239 เครื่อง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด จํานวน 4 เครื่อง ภาคใต้ 8 
จังหวัด จํานวน 133 เครื่อง 
  2.2 เคร่ืองผลกัดันนํ้า จํานวน 75 เคร่ือง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี (2) สุพรรณบุรี (17) กรุงเทพฯ                        
(7)พระนครศรีอยุธยา(6) นครปฐม(20) สงขลา(23)  
  2.3 รถบรรทุก จํานวน 5 คัน ไดแ้ก่ จังหวัดนครราชสมีา(5 คัน) 
  2.4 รถแบ็คโฮ จํานวน 21 คัน ไดแ้ก่ จังหวัดลพบุรี(21 คัน) 
  2.5 รถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน จํานวน 6 คัน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี(6 คัน) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 3,043,105 กโิลกรัม (เท่าเดิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมา) แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 
6,834 ชดุ (เท่าเดิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมา) และดูแลสุขภาพสัตว์ 593,575 ตวั (เท่าเดิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมา) 
 ผลกระทบด้านการเกษตร 
  ด้านพืช แบ่งเป็น 3 ชว่งภัย  

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได ้ ปริมาณนํ้าไหลลงอา่งฯ ปริมาณนํ้าระบาย 

อ่างเก็บนํ้า ปริมาตร

นํ้า 
% ความจุ

อ่างฯ 

ปริมาตร

นํ้า 
% ความจุ

อ่างฯ 

วันน้ี เม่ือวาน วันน้ี เม่ือวาน 
ปริมาณนํ้า 
รับได้อีก 

13.ลําแซะ 244 89 237 86 0.00 0.00 0.00 0.00 31 

14.ป่าสักฯ 852 89 849 88 1.43 0.00 0.89 0.89 108 
15.ทับเสลา 161 101 153 96 0.06 0.16 0.99 0.16 0 

16.กระเสียว 247 103 207 86 0.81 0.07 0.63 0.63 0 

17.ขุนด่านฯ 214 96 209 93 0.08 0.07 0.71 0.17 10 

18.คลองสียัด 398 95 368 88 0.00 0.00 1.65 1.65 22 
19.บางพระ 95 81 83 71 0.00 0.08 0.08 0.07 22 
20.หนองปลาไหล 162 99 148 91 0.00 0.00 0.33 0.34 2 
21.ประแสร ์ 240 97 220 89 0.01 0.08 0.13 0.20 8 
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  1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม ถงึ 30 กันยายน 2553 (ข้อมลู ณ วันที ่22 ต.ค. 53) ประสบภัย จํานวน 53 
จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 2,757,236 ไร่  แบ่งเป็น ข้าว 2,441,369 ไร่ พืชไร่ 283,617 ไร ่พืชสวนและอืน่ๆ 32,250 ไร่ เกษตรกร 
293,947 ราย  
 2. ช่วงภัยวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 3 ธันวาคม 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53 ยกเว้น ภาคใต้) ประสบภัย จํานวน 52 
จังหวัด พ้ืนที่ประสบภัย 7,291,936 ไร่ แยกเป็น ข้าว 5,549,132 ไร่  พืชไร่ 1,542,274 ไร่  พืชสวนและอื่นๆ 200,530 ไร่  เกษตรกร 
602,781 ราย 
 3. ชว่งภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ 3 ธนัวาคม 2553  (ข้อมลู ณ วันที่ 3. ธ.ค. 53 เฉพาะภาคใต้ และไม่รวม        
พ้ืนที่ความเสียหายของยางพารา) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ไดแ้ก่จังหวัด กระบ่ี ชมุพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี สตลู สงขลาพื้นท่ีประสบภัย 900,821 ไร ่แยกเป็น ข้าว 374,375 พืชไร่ 39,763 ไร่  พืชสวนและ
อื่นๆ 486,683 ไร่ เกษตรกร 331,732 ราย 
 พื้นทีป่ระสบภัย (ยางพารา) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 ธันวาคม 2553 (ข้อมลู ณ วันที่ 3 ธ.ค. 
53) ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี พัทลุง ปัตตานี สตลู สงขลา ชุมพร ระนอง ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช                
สุราษฎร์ธานี นราธิวาส พื้นทีป่ระสบภัย 212,074 ไร ่
 

จํานวน พื้นท่ีประสบภัย (ไร่) 
ช่วงภัย 

จังหวัด 

เกษตรกร 

(ราย) ข้าว พืชไร่ พืชสวน รวมท้ังสิ้น 

1 ส.ค. - 30 ก.ย.53 53 293,947 2,441,369 283,617 32,250 2,757,236 

1 ต.ค. – 3 ธ.ค.53 52 602,781 5,549,132 1,542,274 200,530 7,291,936 

1 พ.ย. – 3 ธ.ค.53 

(เฉพาะภาคใต้และไม่รวม

ยางพารา) 

12 331,732 374,375 39,763 486,683 900,821 

1 พ.ย.– 3 ธ.ค.53 (เฉพาะ
ยางพารา) 

12 - - - 316,555 316,555 

รวม  1,228,460 8,364,876 1,865,654 1,036,018 11,266,548 

  
 จากพื้นท่ีประสบภัยทั้งหมด จํานวน 11.26 ล้านไร่  สํารวจแล้ว พบวา่ เปน็พ้ืนที่เสยีหายสิ้นเชิง (ณ วนัที ่3 
ธ.ค. 53) จํานวน 4.03 ล้านไร ่คิดเป็นเงินช่วยเหลอืทั้งสิน้ 9,052.52 ลา้นบาท  กรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้ําเนินการตามมติ
คณะรฐัมนตร ีเมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมตัิเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว 10 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก 
น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร ขอนแก่น มุกดาหาร เกษตรกร 36,758 ราย พ้ืนที่เสียหาย 343,625 ไร่ เปน็เงนิ 
751,160,787 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
 ด้านประมง แบ่งเป็นความเสียหายเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและเรอืประมง ดังน้ี 
 1. พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แบง่เป็น 2 ชว่งภัย 
  1.1 ช่วงภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 – 3 ธนัวาคม 2553  (ข้อมลู ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 53 ยกเว้นภาคใต้) 
ประสบภัยท้ังสิ้น 55 จังหวัด เป็นพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 161,397 ไร ่และกระชังเลี้ยงสัตว์นํ้า 130,229 ตารางเมตร เกษตรกร 
94,328 ราย  
  1.2 ช่วงภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ 3 ธนัวาคม 2553 (ข้อมลู ณ วันที่ 3 ธ.ค. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่จังหวัด ชุมพร พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตลู สงขลา ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส เป็นพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวนํ้์า 30,208 ไร ่และกระชังเลีย้งสัตว์นํ้า 156,472 ตารางเมตร เกษตรกร 22,732 ราย 
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พื้นท่ีประสบภัย 
ชวงภยั 

จํานวน 
จังหวัด 

เกษตรกร 
(ราย) ไร่ ตรม. 

1 ส.ค.– 3 ธ.ค.53 55 94,328 161,397 130,229 
1 พ.ย. – 3 ธ.ค. 53 

(เฉพาะภาคใต้) 

12 22,732 30,208 156,472 

รวม  117,060 191,605 286,701 
  จากพื้นท่ีประสบภัยข้างต้น  ได้ดําเนนิการสํารวจแล้ว (ณ วนัท่ี 3 ธ.ค. 53) พบว่าพ้ืนที่เพาะเลี้ยงเสียหายแลว้ 
125,612 ไร ่และ 130,059 ตารางเมตร กรมประมง ไดด้ําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 53 โดยขออนุมตัิเงินงวด
จากสํานักงบประมาณแล้ว 5 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดมุกดาหาร หนองบัวลาํภู อุดรธานี ชยันาท และฉะเชิงเทรา เกษตรกร 5,824 
ราย พื้นที่เพาะเล้ียงสัตวน์้ําเสียหาย 4,852 ไร ่คิดเปน็เงนิชว่ยเหลือ 15,324,144 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานัก
งบประมาณ 
  2 เรือประมง ชว่งระหว่าง วนัที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2553 (ข้อมลู ณ วันที่ 12 พ.ย. 53) ประสบภัย
พิบัติทั้งสิ้น 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี กระบ่ี ตรัง พัทลุง ชุมพร จํานวน 
1,096 ลํา แบ่งเป็น เรือประมงพานิช 67 ลํา เรือประมงพ้ืนบ้าน 1,029 ลาํ 
  ด้านปศุสตัว ์ แบ่งเปน็ 2 ช่วงภัย 
 1. ช่วงภัย วันท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พ.ย. 53 ยกเว้นภาคใต้) 
ประสบภัยท้ังสิ้น 42 จังหวัด เกษตรกร 164,264 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 22,378,836 ตวั แบ่งเป็น โค - กระบือ 436,264 ตัว สุกร 
444,217 ตัว แพะ - แกะ 30,294 ตัว สตัว์ปีก 21,473,431 ตัว แปลงหญ้า 39,512 ไร่ 
 2. ช่วงภัยวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 ถงึ 30 พฤศจิกายน 2553  (ข้อมลู ณ วันที่ 30 พ.ย. 53 เฉพาะภาคใต้) 
ประสบภัย จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง สตลู ปัตตานี นราธิวาส สงขลา กระบี่ ยะลา ชมุพร 
สุราษฎร์ธานี เกษตรกร 115,025 ราย สัตวไ์ด้รับผลกระทบ 5,360,066 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 259,074 ตัว สกุร 237,172 ตัว 
แพะ - แกะ 46,656 ตัว สตัว์ปีก 4,811,794 ตัว แปลงหญ้า 6,305 ไร ่

ประสบภัย 

ช่วงภัย 
เกษตรกร 

(ราย) 
โค-กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

แพะ-แกะ
(ตัว) 

สัตว์ปีก 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

แปลงหญ้า 
(ไร่) 

1 ส.ค. – 30 พ.ย.53 164,264 436,264 444,217 30,294 21,473,431 22,378,836 39,512 

1 พ.ย. – 30 พ.ย.53 

(เฉพาะภาคใต้) 

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

รวม 279,289 695,338 681,389 76,950 26,285,225 27,738,902 45,817 

 
แต่งต้ัง 

31.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
 
  1.  การปรับเปล่ียนกรรมการและเลขานกุารในคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก   
  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการปรับเปลี่ยนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จากเดิม นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น รอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มอบหมาย  ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เสนอ  
 
  2.  ขอปรับอํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและ
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กสว่นกลางและระดับจังหวัด  
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  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจดัการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ใน
คราวประชมุคร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที ่27 กันยายน  2553 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอท้ัง 2 ข้อ ดังน้ี  
  1. อนุมตัิปรับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจดัการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรา้ย ข้อ 6  ดังน้ี  
 
 

อํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการระดับชาติฯ  
(เดิม) 

อํานาจหน้าที่คณะกรรมการระดับชาติฯ (ใหม่) 

6. นําเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะตอ่
คณะรฐัมนตรทีุก 2 ปี  

6. นําเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะตอ่
คณะรฐัมนตรเีป็นประจําทุกปี หรือเม่ือมีความ
จําเป็นเร่งด่วน  

 
   2. อนุมตัิปรับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลอืแรงงานหญิงและเด็กส่วนกลางและระดับ
จังหวัด ข้อ 1 ดังน้ี  
 

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ฯ (เดิม) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ฯ (ใหม่) 
1. ป้องกันแก้ไขและคุ้มครองช่วยเหลอืเด็กที่ทํางานใน
รูปแบบท่ีเลวรา้ยในส่วนของจังหวัดให้ประสานงานกับศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด          
(ศปคม.จังหวัด) ประสานงานและดําเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ป้องกันแก้ไขและคุ้มครองช่วยเหลอืแรงงานหญิงและ
เด็กท่ีทํางานในรูปแบบท่ีเลวร้ายในส่วนของจังหวัดให้
ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จงัหวัด (ศปคม.จังหวัด) ประสานงานและ
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   
  3.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตัง้ให้ นางสาวกฤษณา  รวยอาจิณ รองปลดักระทรวง        
อตุสาหกรรม  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงอตุสาหกรรม และของสํานักงาน            
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
  4.  การมอบหมายให้กรรมการผู้ชว่ยรฐัมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคบับัญชา 
  คณะรฐัมนตรีรบัทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง การมอบหมายให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
และการบังคับบัญชา  
  ตามทีส่ํานักนายกรัฐมนตรีไดม้ีประกาศ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 มอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่และการบังคับบัญชาโดยให้ นายศักดา หาญบุญตรง  นายจิตตชิัย แสงทอง นายอภิชัย เตชะอบุล  นายฉตัรชยั ปิยะสมบัตกุิล 
รศ.ประกอบ จิรกิติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งกรรมการ    
ผู้ช่วยรัฐมนตร ีนางเบญจวรรณ สร่างนิทร และนายไพโรจน์  ศรศิลป์  เป็นกรรมการผูช้ว่ยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ใน
บังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) น้ัน 
  โดยที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2553 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 จึงยกเลิก
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 ตลุาคม 2553 และมอบหมายให้กรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และมอบอํานาจการ
บังคับบัญชา ดงัน้ี  
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ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจํา อยู่ในบังคับบญัชา 

1 นายศักดา  หาญบุญตรง สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ)  

2 นายจิตตชิัย แสงทอง สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ)  

3 นายอภิชัย  เตชะอุบล สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ)  

4 นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ)  

5 รศ.ประกอบ จิรกิต ิ สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ)  

6 นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ)  

7 นายไพโรจน์ ศรศิลป์ สํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ)  

   
ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

 
  5.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง  นายสมชาย  หาญหิรญั  รองผูอ้ํานวยการ        
สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ให้ดํารงตําแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอตุสาหกรรม       
ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตน้ไป  
 
  6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
  คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า  ดังน้ี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ   กระทรวงพาณิชย์  ได้แก่  นางพฤฒิพร  เนติโพธิ์  นายอนุรุทธิ์  โค้วคาสัย   
นายศักดา  ธนิตกุล   กระทรวงการคลัง  ได้แก ่  นายสมชัย  อภิวัฒนพร  นายสาธิต  รังคสิริ   นายกฤษฎา  อุทยานิน   กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ได้แก่  นายพงษ์ศักดิ์  อสัสกุล นายสมเกียรติ อนุราษฎร์   
นายไพรัช  บูรพชัยศรี   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้แก่  นายพยุงศักดิ์  ชาติสทุธิผล   นายสมมาต  ขุนเศษฐ   
นายกิตต ิ  ตั้งจติรมณศัีกดา ทั้งน้ี ให้มผีลตั้งแตวั่นที่ 7 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป  
 
 

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




